
	  

	  

	  
	  

Måndagen den 2 November startar itSMFs andra Roadshow i Malmö, en resa 
som fortsätter med Göteborg på tisdagen, Stockholm på onsdagen och Sundsvall 
på torsdagen. På en och samma vecka håller samtliga våra regionala nätverk ett 
eget event där några talare kommer att turnera, för att kunna vara med på samtliga 
orter. 

Passa på att säkra din plats och anmäl dig idag  
Vi har begränsat med platser 

 
Roadshowen går under temat ”Transition to Innovation” där vi kommer att fokusera på hur vi bör tänka out-of-the 
box, och vad ser vi framtids-mässigt inom Service Management området. Vi tar med andra ord ytterligare höjder från 
förra årets tema ”Going to Strategic Level” och siktar ännu högre. Vad innebär det för oss och tjänstetänket. Det är en 
utveckling vi ser på flera olika håll där vi allt mer lyfter frågeställningar inom ITSM från att hantera frågor kring Incident 
Management till att hantera helheten på strategisk nivå. 
 
Vi kommer även i år bygga på två stycken centrala talare som kommer resa med oss genom hela landet för att hålla 
ihop en röd tråd, och som sedan kompletteras med lokala talare som varje enskild region bjuder in till. Följande 
centrala talare kommer resa med oss: 
 

Simone Moore - 
Service Management Professional – med lång 

erfarenhet inom itSMF som brinner för 
Innovation. 

 

Peter Johnson – 
Internationellt erkänd talare med lång erfarenhet 

inom Service Management och Psykologi 
Examen 

 
Program	  

	  
08:00-‐8:30	   Inskrivning	  och	  nätverkande	  
08:30-‐9:15	  	   Simone	  Moore	  
09:15-‐9:30	   Bensträckare	  
09:30-‐10:00	  	   Jonas	  Hansson,	  Axis	  -‐	  Innovation	  
09:45-‐10:15	  	   Kaffe	  och	  nätverkande	  
10:15-‐11:45	   Peder	  Gryningsstjerna,	  Timezapp	  
12:00-‐12:45	   Lunch	  
12:45-‐13:30	   Peter	  Johnson	  (Internationell	  talare)	  
	  13:30-‐14:00	   Kaffe	  och	  nätverkande	  
14:00-‐14:45	   Patrik	  Flensburg	  (Servicechef)	  Lomma	  Kommun	  	  
15:15-‐16:00	   Johan	  Billgren	  (COO/Co	  founder)	  InRiver	  	  
16:00-‐16:15	   Avslutning	  med	  slutsatser	  

	  
Anmälan	  

Du	  anmäler	  dig	  till	  konferensdagen	  på	  www.itsmf.se	  i	  vårt	  kalendarium:	  	  
http://itsmf.se/calendar/itsmf-‐roadshow-‐2015-‐i-‐malmo/	  

	  
Pris	  

Arrangemanget	  är	  kostnadsfritt	  för	  medlemmar.	  
Är	  du	  inte	  medlem	  kostar	  det	  970	  kr	  exkl.	  moms	  och	  då	  får	  du	  ett	  års	  individuellt	  medlemskap	  vid	  anmälan)	  

	  
Plats	  

Scandic	  S:t	  Jörgen,	  Malmö,	  Stora	  Nygatan	  3	  

http://www.itsmf.se
http://itsmf.se/calendar/itsmf-roadshow-2015-i-malmo/

