
09.00-09.30

09.30-09.45 

09.45-10.10 

10.15-10.45 

10.45-11 . 15 

11 . 15-11 .45 

11 .50-12.10 

12 .15-12.45 

13 .55 -  14 .25 

14.30 - 14 .55 

15.00 - 15 .30 

15.30 - 15 .50 

15.50 - 16.20 

16.25 -  17 .00

17.00 - 19.00

19.00 -

00.00

Förmiddag

Eftermiddag

IM EXPO öppnar!

Hej & välkomna! - Moderatorer: Vivi Wallin, Carin da Silva

Influencer Marketing, dåtid, nutid, framtid!

Så väljer du RÄTT influencer!

Förmiddagsfika med utställning

Så bygger du trovärdiga relationer!

”Har du koll på vad lagen säger?”

”Liveshopping - Här för att stanna?”

Lunch & Utsällning

Agenda
ONSDAG 31  AUGUST I  2022

After work & Mingel

Middag med underhållning! (Överraskning)

”Hur stor del av budgeten läggs på IM?”

”It's not about reaching an audience - It's about influencing the right one!”

”It's a two way street” - Balansen mellan varumärke och influencer! 

Eftermiddagsfika med utställning

”Ditt varumärke är din viktigaste investering”

”Changemakers - What's next on the horizon?” TRENDSPANING!

Kväll

'

Läs mer om agendan & vilka talare som medverkar på www.im-expo.com



Talarprogram

11.15 - 11.45

10.10 - 10.45

10.10 - 10.45

12.45 - 13.55

09.45-10.10 

09.30-09.45 

09.00-09.30 

11.50 - 12.10 

Förmiddag

IM EXPO öppnar!

Lunch & Utställning

Har du koll på vad lagen säger?

Mingla, nätverka och ta del av våra fantastiska utställare och sponsorer.

Mingla, nätverka och ta del av våra fantastiska utställare och sponsorer.

Trovärdighet. Vänner eller influencers - störst påverkan? Många människor, unga i synnerhet, har behov av att ha en 
förebild, någon man ser upp till och som man strävar efter att efterlikna. 

Som influencer är det viktigt att bygga en trovärdighet och relation till sina följare på sina sociala kanaler, vilket kan 
jämföras med en bekantskapskrets. Frågan är - Har vänner eller influencers störst påverkan? Vi lyssnar till som har lång 
erfarenhet av Influencer Marketing. 

Välkommen till en hejdundrande inspirationsdag med Carin Da Silva och Vivi Wallin som moderatorer i spetsen!
Nu kör vi!

Välkommen till IM EXPO 2022! För att ha tillgång till IM EXPO går du först till registreringen för att visa upp din 
biljett samt identifikation och få din namnbricka. Namnbrickan ska bäras under hela IM EXPO och kan ses som din 
entrébiljett. Passa på att spana in våra fantastiska Utställare & Sponsorer!

Det ställs höga krav på tydlighet vid reklamidentifiering i sociala medier där personliga åsikter blandas med 
kommersiella inslag. Det måste vara lätt för konsumenten att snabbt se skillnaden. Lyssna till Anne och Jesper på 
Advokatbyrån Gulliksson som tar upp dessa viktiga ämnen. Att en influencer vill skapa en förtrolig och nära relation 
med sina följare får inte innebära att man riskerar att bryta mot marknadsföringslagen genom att dölja sådant som 
är reklam. 

Det är viktigt att göra en ordentlig målgruppsanalys innan du väljer att inleda ett samarbete med en Influencer. Den 
absolut viktigaste pusselbiten är att det finns en stark trovärdighet, vilket idag är ett branschproblem då kortsiktiga 
samarbeten är mycket vanliga. Vi belyser vikten av långsiktiga samarbeten, vilket skapar ett associationsvärde 
mellan varumärke och profil.

Som ett led i att lyfta fram kvaliteten på det egna fikasortimentet valde Preem att inleda ett långsiktigt samarbete 
med Sveriges största FikaQueen Camilla Hamid! Sofia Bergfors, marknadsansvarig på Preem och Camilla Hamid 
som berättar hur samarbetet tog fart.

Det har visat sig att Influencer Marketing är en mycket effektiv marknadsföringsstrategi och industrin har genomgått
en otrolig utveckling på kort tid. Företag använder sig av kändisar, bloggare, sociala medieprofiler eller andra
inflytelserika personer och deras sociala kanaler för att nå ut med sitt marknadsföringsbudskap till konsumenter.

Branschen kommer att fortsätta växa till följd av att företag vill göra sina varumärken mer levande och komma nära
konsumenten. Vi lyssnar till några av branschens största profiler: Zeinas Kitchen och Matkoma som för en
diskussion kring ämnet. 

Hej & välkomna! 

Så väljer du RÄTT influencer!

Förmiddagsfika med utställning

Så bygger du trovärdiga relationer!

Influencer Marketing, - dåtid, nutid, framtid!



Talarprogram

12.10 - 12.45

12.10 - 12.45

14.30 - 14.55

16.25 - 17.00

15.00 - 15.30

15.30 - 15.50

15.30 - 15.50

17.00 - 19.00

19.00 - 00.00

Eftermiddag & Kväll

Liveshopping - Här för att stanna?

Varför inte blanda nytta med nöje? Mingla & nätverka över ett glas bubbel på
after worken för att dela utmaningar, lösningar och erfarenheter.

Bambuser talar om Liveshopping vilket fullkomligt har exploderat de senaste åren. Idag är detta en etablerad form av
marknadsföring som fortsätter att växa. 

Hur stor del av budgeten läggs i snitt på detta idag jämförelse med 5 år tillbaka-var är vi på väg? Vi möter några starka 
företagsrepresentanter som använder sig av Influencer Marketing och om hur stor plats denna strategi tar i deras 
marknadsbudgetar. Hur ser det ut idag jämfört med fem år sedan och hur tror vi att det kommer att se ut om några år? 

Här väntas en storslagen kväll och en fantastisk middag fylld med underhållning och överraskningar. Kombinera 
underhållning och branschinsikter i en avslappnad miljö som skapar förutsättningar för att dela kunskap och inspiration.

Som varumärke finns det ingen som vet marknaden och värdet på varumärket bättre än just företaget! MEN, som influencer 
finns det ingen som känner till deras plattform bättre än just Influencern själv! Hur bestäms det tex. om det ska satsas på 
kortsiktigt/långsiktigt case?

En av de viktigaste delarna i en framgångsrik influencer-kampanj är en bra och välplanerad strategi. Hur kan man veta om man 
når rätt målgrupp? SEO? Rätt KPI? Lyssna till Kenneth Danielsson, VD på IAB Sverige och Caroline Skogh, Head of Marketing 
på Ranktrail, som ger oss de rätta nycklarna för att lyckas nå ut till rätt personer. En bra förståelse av din målgrupp är 
grundpelaren som resten av din strategi kommer att hänga på.

Konvertering kontra varumärkesbyggande? Hur mäter man en kampanj och hur sätter man en prislapp på värdet? Idag finns det 
en djungel av varumärken, företag och tjänster där du kan få vad du vill - när du vill. Problemet är bara att väldigt många 
varumärken rör sig i samma sektor och erbjuder samma sak. 

Hur sticker man ut och säljer mer än sin konkurrent? Allt fler varumärken har förstått makten i influencer marketing. Med många 
följare och stort inflytande är det möjligt att skapa relationer lojalitet och identitet med din målgrupp genom redaktionella 
samarbeten.

Konvertering kontra varumärkesbyggande? Hur mäter man en kampanj och hur sätter man en prislapp på värdet? Idag finns det 
en djungel av varumärken, företag och tjänster där du kan få vad du vill - när du vill. Problemet är bara att väldigt många 
varumärken rör sig i samma sektor och erbjuder samma sak. 

Hur sticker man ut och säljer mer än sin konkurrent? Allt fler varumärken har förstått makten i influencer marketing. Med många 
följare och stort inflytande är det möjligt att skapa relationer lojalitet och identitet med din målgrupp genom redaktionella 
samarbeten.

Fika & Utställning

After work & Mingel

Hur stor del av budgeten läggs på IM?

Middag med underhållning! (Överraskning)

"Ditt varumärke är din viktigaste investering"

”It´s a two way street” Balansen mellan varumärke och influencer!

”Changemakers - What´s next on the horizon?” TRENDSPANING!

”It´s not about reaching an audience - It´s about influencing the right one!”

Mingla, nätverka och ta del av våra fantastiska utställare och sponsorer.


