
Information

Status: Åbent for tilmeldinger

Afholdes: Fra 02/05-2018 kl. 9.00
 Til 02/05-2018 kl. 16.00

Sted: Tivoli Hotel
 Arni Magnussons Gade 2
 1577 København

Priser

Første deltager
Pris per deltager: 1995.00 DKK

Efterfølgende deltagere 
Pris per deltager: 1495.00 DKK

Lad dig blive inspireret af en af verdens førende eksperter i neurobranding, 
hør hvordan andre i branchen arbejder med deres brands. Du får også  
indsigt i, hvordan du opnår størst effekt med  digitale virkemidler i forhold 
til dine brands samt en update på databeskyttelsesforordningen og dens 
betydning for brands.

Mærkevaredagen 2018
Afholdes den: 02/05-2018 - Tivoli Hotel

Se mere og tilmeld dig på mldk.org



Hans Christian Steffensen 
Industry Lead FMCG, Facebook
Med udgangspunkt i FMCG-cases bliver du in-
troduceret til, hvordan Facebook og Instagram 
kan bidrage til at styrke din brandingindsats, 
og hvordan du med succes når forbrugeren i et 
fragmenteret medielandskab.

Kristian Nørgaard Jensen 
Managing partner, AIM create
AIM Create tager hvert år temperaturen på de 
stærkeste mærkevarer i dansk dagligvarehan-
del. Hør Kristian Nørgaard berette om, hvordan 
performance indenfor 4 udvalgte dimensioner 
har betydning for brandets styrke.

Susanne Snogdal 
CEO, lumino.io
Hvordan kan du effektivt reducere komplek-
siteten og øge hastigheden gennem digitaliser-
ing af forretningsudviklingsprocessen? Dét og 
meget mere giver Sussanne Snogdal dig svar på. 

Camilla Blicher 
Kategoridirektør, Arla
Med udgangspunkt i bogen ”How brands grow”, 
beretter Camilla Blicher, hvordan den har påvir-
ket Arlas måde at skabe vækst på, og hvordan 
fokus i Arla er skiftet fra loyalitetsopbygning til 
kontinuerligt at tiltrække nye kunder.

Vi ser frem til en spændende dag blandt kollegaer i branchen med fuld fokus på styrkelse af Mærkevaren!

Claus Lassen 
Country Manager, GFK
Hvordan vokser brands? Er øget penetration 
og dermed flere shoppere den eneste hellige 
gral? Bliv klogere på, hvilke drivers, der ligger 
bag brand vækst, når Gfk præsenterer et studie 
herom foretaget i samarbejde med Europanel.

Se mere og tilmeld dig på mldk.org

Jesper Koch 
Psykolog, adfærdsøkonom, ekspert i 
neurobranding, Ganz Normal
Dit brand skal skabe en unik følelse, gøre 
en forskel og skabe relationer. Jesper Koch 
giver dig nogle redskaber, så du kan anvende 
neurobranding og tribal marketing til at skabe 
en stærk brandfølelse blandt dine forbrugere.

Søren Skovbølling 
Bestyrelsesformand og partner, Digizuite
Engagerede forbrugere er vejen til 
kundeloyalitet. Derfor er det oplagt at få 
forbrugerne til at bidrage til storytellingen om 
dit brand. Søren fra Digizuite giver dig et bud på, 
hvordan du gør dette bedst muligt.

Henrik Rewes 
Digital Director, Nørgård Mikkelsen
Hvordan får du fortalt en dybere historie om 
dine produkter, værdier og dit brand?
Med viden om  mobiladfærd, sociale medier 
og fra cases, giver Henrik Rewes dig indsigt i, 
hvordan du imødkommer forbrugeren optimalt.

Diana Sofia Manrique de Lara 
Advokat, Horten Advokaterne
Hvad betyder den nye databeskyttelses-
forordning, og hvad skal du som virksomhed 
være særlig opmærksom på? 
Diana giver dig et overblik over den nye 
forordning.
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