Tre gratis frokostseminarer

Stiftelsen Soria Moria arrangerer tre frokostseminarer av tre timers
varighet. Faglig overbygning er mobilen som verktøy for organisasjoner:
Giverkanal, rekrutteringsverktøy og kommunikasjonskanal. Hva kan
organisasjoner utrette med dagens og morgendagens teknologi? Mobilen,
gjerne sammen med andre tekniske plattformer: et kraftverktøy med
store muligheter.

Dette tar vi opp i seminarrekken:

Mobile muligheter for
organisasjoner

Hvor står vi, hva er nytt, hvor er vi på vei? Hva har andre gjort? Hva må
organisasjonene tenke på? Hva har vi sett i året som har gått på dette
området? Hva kommer? Hvordan benytte mobilen i rekrutterings- og
innsamlingsarbeidet. Inspirasjon og trender.
Det blir en naturlig og tematisk progresjon med snorkling i overflaten og
overblikk (frokostseminar 1), deretter dypdykk (frokostseminar 2) og til
slutt ‘Thumb app, Dudes’: mobilen integrert i sosiale medier
(frokostseminar 3).

Del 1: Inspirasjon og overblikk

Mobil inspirasjon

Frokostseminar 22. mars kl 09.00

I dette frokostseminaret ser vi på trender og muligheter innen mobilteknologi. Hva har vi sett i året som gikk, hvor står vi nå og hva kommer
rundt neste sving? Vi har samlet noen av de fremste ekspertene på mobil
utvikling og trender i Norge og Sverige for å vise hva som er mulig med
mobilen som verktøy.
Vi ønsker velkommen til første frokostseminar 22. Mars
kl 09.00 - 11.30 i Øvre Slottsgate 3, Oslo. Lokalene til DNB.

Program 22. mars
08:30

Frokosten er servert!

09:00

Velkommen og kort innledning

09:10

Frode Alvad, Telenor

09:30

Terje Larsen, DNB

09:50

Patrik Haggren, KomMed

10:30

Stiftelsen Soria Moria

11:15

Mulighet for spørsmål, avklaringer og
kommentarer.

11:30

Påmelding 22. mars:

Send SM MOBIL1 <Skriv inn NAVN, E-POST,
ORGANISASJON>
til 2377 innen 20. mars. (1,- / melding)

- Frode tar tempen på mobilmarkedet i Norge. Hva skjer, hvilke
trender ser vi og hvordan kan organisasjoner bruke mobilen?

Frokostseminarene er gratis, men regn
med ca 5-10 kroner i sms-utgifter per seminar.
Invitasjon og påmeldingsinformasjon til seminar
nummer to og tre kommer snart, men hold av 27.
mars kl 09.00-11.30 til seminar nummer to.

- Mobil

lommebok, kredittkort på mobil en virkelighet allerede
i 2012? Nye muligheter for innsamling?
- Ligger svenskene et hestehode foran? Hva har mobilen
blitt brukt til i andre land? Trender og eksempler fra
Sveriges fremste ekspert på mobilbruk i organisasjoner.
- Vi ser nærmere på noen konkrete kampanjer og case. Utgangspunkt,
gjennomføring, resultat og evaluering. Alt fra store, dyre kampanjer, til
lavbudsjettkampanjer som “alle” kan gjennomføre.

Noen av våre foredragsholdere:
Frode André Alvad

KomMed presenterer nye mobile løsninger og muligheter.
- I etterkant av frokostseminaret presenterer Patrik Haggren KomMed
sine løsninger som de lanserer i Norge med det aller første. Interesserte
er velkommen til å bli med videre på dette etter frokostmøtet.

Neste seminarer:

Frokostmøte 2 med tema “dypdykk” finner sted 27. mars på samme sted.
Frokostmøte 3 berammes snart og der skal vi se på integrering av mobil i
sosiale medier og andre bra saker! Mer informasjon kommer!

Jobber med Partnerutvikling og er Partneransvarlig for
samarbeidspartnere som leverer egne Mobile betalingsløsninger,
SMS løsninger, mobilsikkerhet, M2M og mobile applikasjoner
sammen med Telenor sine tjenester.

Terje Larsen

Terje jobber som senior forretningsutvikler i DNB med konsernets
mobilløsninger. Er siviløkonom med mobilbakgrunn fra NetCom
og Telenor Mobil.

Patrik Haggren

Patrik ansvarar idag för mobilutveckling inom KomMed AB och
han är idag Sveriges ledande expert inom mobilt givande och mobil
givarkommunikation. Patrik utbildar insamlingsorganisationer i området,
genom KomMeds Mobilakademi.

Michael Hansen
For mer informasjon:
Øystein Edvin Berg
berg@somo.no
mobil 41200242
Stiftelsen Soria Moria

Michael er markedskonsulent i Kirkens Bymisjon med hovedfokus på
privatmarkedet. Han jobber mye med nye digitale kanaler.

edvard@insistens.com

designsbyedvardaarstad

