Partnererbjudande för Agile People Sweden 2017
Scaling Business Agility
Arbetslivet fortsätter att förändras i allt snabbare takt och behovet av att diskutera nya sätt att arbeta med organisationsförändring,
ledarskap och HR är mer centralt än vad det nånsin har varit. Därför organiserar vi åter, för 5e året i rad, konferensen Agile People
Sweden den 23-24 oktober på Teaterskeppet, Skeppsbrokajen i Stockholm.
Årets tema, The future of work – scaling agile to the whole organization kretsar kring att skapa förutsättningar för förändring och
sprida agila värderingar genom att skala det agila tänkesättet och de agila värderingarna. Vi har attraherat ett antal intressanta talare
varav några nämns nedan:
Jurgen Apello: Grundare av Happy Melly och Management 3.0 kommer att prata om sin nya satsning Agility Scales
Bonnitta Roy: Banbrytande kvinna som skapat ett minimalt ramverk för organisationer, Open Participatory Organisations, som sprider
goda värderingar och bygger på medskapande och samsyn.
James Priest: Uppskattad grundare och förespråkare för Sociocracy 3.0, en samling mönster för hur man kan driva företag på ett
mänskligare sätt.
Göran Nilsson och Lennart Francke: Aktuella med boken ”Det agila företaget”
Joshua Vial: Grundare av Enspiral
Vill ditt företag förknippas med agila förändringar och marknadsföra er mot den målgrupp som konferensen lockar? I så fall kan du bli
partner och får exponering både före, under och efter konferensen. Vi kommer att ha ett begränsat antal partnerplatser (2-5) och det är
först till kvarn som gäller. Anledningen är att vi vill göra det möjligt för de företag som väljer att bli partner att verkligen få en bra
exponering under dessa dagarna.
Konferensen hostas av Agile People, ett nätverk och en meetupgrupp som är dedikerad till förändring av våra företag och organisationer
och hur vi ser på arbete. Visionen för Agile People är att stötta skapandet av organisationer som är anpassade för att människor ska må
bra och kunna prestera optimalt med hjälp av ett agilt mindset och agila värderingar. Första dagen består av ett antal presentationer och
den andra dagen viks för workshops av olika slag. Ni är välkomna att vara med bägge dagarna.
Partnerpaket (49 000 sek)

•

Högt bord och plats för rollup i konferensarean (2 personer från ert företag kan medverka)

•

Tillgäng till namn och företag för alla konferensdeltagare

•

Logga och företagsbeskrivning i konferensprogram

•

Exponering på agilepeoplesweden.com

•

Ert företag kommer att presenteras och marknadsföras före, under och efter konferensen i våra sociala mediekanaler på
Facebook, Linkedin och Twitter

Vi har en bred, internationell publik och allt material behöver därför vara på engelska. Besök vår Facebooksida
(facebook.com/agilepeoplesweden) och följ oss på Twitter @agilepeopleswe med hashtaggen #agilepeople.
Biljett försäljningen startar i juni och vi håller på att förbereda våra marknadsföringsinsatser som intensifieras i augusti och september.
Läs mer om schemat och konferensen på agilepeoplesweden.com (sjösätts i juni).
Om du har frågor eller vill boka en partnerplats, kontakta Pia-Maria Thoren på +46 763056134, piamia@greenbullet.se
Häng med så tidigt som möjligt så får ni maximal exponering från början till slut ☺

