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Vilket eller vilka format av event föredrar du att gå på?

Frukostseminarium

Lunchseminarium

Fikaseminarium

Middagsseminarium

Afterwork mingel kring ett ämne

Halvdagskonferens

Heldagskonferens

ERFA-träff (erfarenhetsutbyte)

Kurs/workshop



Funkar bra på scen
Många talare inspirerade och gav bra exempel på vilka 

utmaningar de ställdes inför i sina yrkesroller. Många talare inspirerade och gav bra exempel på vilka 

utmaningar de ställdes inför i sina yrkesroller.

Så bra mix av teori & case!!!

Bra och tydlig presentation av företaget och hur de kan 

hjälpa till. Gillar särskilt att de visade hur lätt det är att 

komma igång.

En bra mix av kunskap och inspiration. 

Verklighet och framtid.

Superbra dag, över förväntan! En bra mix av talare och 

en otrolig bredd på innehållet! Allt från inspiration till 

konkreta tips!

Är det praktikfall så önskar jag se antingen resultat 

(siffror) eller åtminstone verkliga exempel på aktiviteter 

de gjort, inte bara grundläggande teori.

Titeln på föredraget – respektive vad som presenteras 

måste stämma.



Executive Round Table
Ja det var mycket mer tid för att faktiskt lära känna de andra deltagarna. Fint med ett mindre sällskap än 

som det brukar vara vid event.

Bra bredd på deltagare. Bra storlek på grupp. Tydliga frågeställningar.

Trevligt format på hela mötet, just att mötas och äta tillsammans öppnar lättare upp till diskussion och 

erfarenhetsutbyte än att bara sitta och lyssna till ett föredrag.

Bra antal gäster och att vi cirkulerade gav större möjligheter att samtala och nätverka m fler.

Trevligt att Adobe var på plats men störst behållning fick jag av att samtala och utbyta tankar och 

erfarenheter med andra och inte av presentationen.

Tillfälle att prata med personer som tänker på samma saker som jag i ett format där det finns tid att 

fundera och reflektera.

Bra diskussioner och väldigt spännande deltagare. Tunga och med bra erfarenhet och idéer.



Interaktivitet
Gillade verkligen appen, så att man vågar ställa frågor 

:-) Tackar!
Open Space:

Bra tillfälle att få snacka mer med talarna.

Toppenidé!

Workshops eller fler omröstningar hade livat upp.

Efterfrågar runda bord samtal.

Mer praktisk applicering. Kanske något mer workshop

format på konferensen för att bättre kunna fördjupa sig i 

innehållet.

Bra anordnat och duktiga talare. Open space kunde ha 

varit längre (man skulle kunna minska tiden för 

kaffepausen).



Heta ämnen för 2018
Artificiell intelligens
Machine Learning

Marketing Automation
Chatbotar

GDPR
 Influencer Marketing

Filmning



Fullbokade event
Customer Moments Summit #2

Så framkallar du känslor i din egenproducerade 
film för webb och sociala kanaler

https://www.wednesdayrelations.org/eventkalender/customer-moments-summit-2
https://www.wednesdayrelations.org/eventkalender/s%C3%A5-framkallar-du-k%C3%A4nslor-i-din-egenproducerade-film-f%C3%B6r-webb-och-sociala-kanaler

