FOKUS 59
MINUTER

TORSDAG 8 APRIL

kl 10.00–10.59
VAD ÄR DETTA?

Ett digitalt samtalsforum där vi
under 59 minuter fokuserar på
aktuella frågor kring stads-, platsoch centrumutveckling utifrån olika
perspektiv. Inbjudna gäster från olika
städer, sakkunniga, forskare etc ger
sin bild och delar sina erfarenheter
i ämnet samt svarar på deltagarnas
frågor.
Fokus 59 minuter är endast för
medlemmar i Svenska Stadskärnor
och Sveriges Centrumutvecklare.

NÄR?

TEMA: Etableringsstrategi i samverkan
Målet att erbjuda en attraktiv och levande stad och stadskärna är oföränderligt.
Förutsättningarna, har däremot förändrats. Vi står inför nya utmaningar som
kräver långsiktiga lösningar för att på bästa sätt möta befintliga och presumtiva
invånares, besökares samt näringsidkares behov och förväntningar.
Denna komplexa situation, påskyndad av pandemin, är vårt fokus den 8 april.
Våra talare delar med sig av sina erfarenheter och ger sina perspektiv kring
samverkans betydelse vid etableringar.
• A new and exciting strategy to attract new business to establish
in the City Centre, David West
• Att arbeta med etableringsstrategier i samverkan
Case: Älskade Söder i Helsingborg, Caroline Strömblad
• Att jobba med etableringar i en medelstor stad, Annika Boman
• Platform for spots in Scandinavia – Co-shareing, Co-branding

and Co-creation, Martine Moflag

• Popups – ett naturligt inslag i morgondagens stadskärnor, Peter Scherr

I regel första torsdagen i månaden
6 maj, 3 juni, 2 sept, 7 okt,
4 nov och 2 dec.

KOSTAR DET NÅGOT?
Nej, detta är bara för dig
som är medlem i Svenska
Stadskärnor eller Sveriges
Centrumutvecklare.
No-show debiteras 250 kr.

VILL DU OCKSÅ
BLI MEDLEM?

Besök våra respektive hemsidor
för mer information:
www.svenskastadskarnor.se
www.sverigescentrumutvecklare.se

ANMÄLAN

Välkommen med din anmälan senast 7 april kl 16.00 via denna länk
https://bit.ly/3vQALEi

MODERATORER

Björn Bergman, vd för Svenska
Stadskärnor och Marlene Hassel,
ordf för Sveriges Centrumutvecklare

I SAMVERKAN
David West, Director, Premier Retail Marketing, Adelaide, Australien, Caroline Strömblad,
vd och grundare Mind Retail, Annika Boman, etableringsansvarig, Västervik Framåt,
Martine Moflag, vd och grundare Spotly och Peter Scherr, CXO och grundare Popup Agency

