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KOSTNADSFRITT INKLUSIVE LUNCH

VÄLKOMMEN TILL



NYA INSIKTER & NYA IDÉER!
Fredag 17 mars är det dags för HR-Dagen på Elite Stora Hotellet i Jönköping.
Vi hälsar er varmt välkomna till en heldag där ni får möjlighet att träffa en rad intressanta
utställare samt lyssna till ett flertal inspirerande föredrag.

Allt sker i en härlig miljö med god mat och utmärkt service. På plats hålls en mässa med
utställande företag som alla vänder sig till er som arbetar med personalansvar på företag
i regionen. Under dagen kan ni lyssna till föredrag som förhoppningsvis ger er nya tankar
att ta med hem till er arbetsplats.

Dagen, inklusive måltider, är helt kostnadsfri för er som anmäler er som besökare.
HR-Dagen inleds med er ankomst kl 09.00, då även mässan öppnar. Detta är ett unikt
tillfälle för er som arbetar med personal att tillbringa en både rolig och lärorik dag
tillsammans med kollegor och leverantörer till branschen.

VARMT VÄLKOMNA!

KOSTNADSFRITT 
När ni anmäler er som besökare på HR-Dagen ingår inträde i mässan, 

föreläsningar, förmiddagsfika och lunch.



09.00 MÄSSAN ÖPPNAR
 Kaffe/te och smörgås serveras i mässlokalen 

09.45 FÖRELÄSNINGARNA STARTAR 
 Se detaljerat schema på sida 4

12.00  LUNCH
 Mässan stänger

12.45 MÄSSAN ÖPPNAR IGEN
 Kaffe/te serveras i mässlokalen

  
13.15 EFTERMIDDAGENS FÖRELÄSNINGAR STARTAR
 Se detaljerat schema på sida 5

14.15 AVSLUTNING I MÄSSAN
 Utlottning/dragning av fina vinster

14.30 MÄSSAN STÄNGER
 

DAGENS PROGRAM

DAGEN VARVAS MED INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR 
FRÅN DE UTSTÄLLANDE FÖRETAGEN

TÄVLINGAR!Under dagen lottas fina priser ut

Programmet är preliminär och kan komma att ändras.



09.45 – 10.10 SPP
Tjänstepensionens ABC – SPP:s guide för dig inom HR
I en turbulent omvärld som skakas av oro är ekonomiskt trygghet 
viktigare än någonsin. Stick ut och stärk er Employer Branding genom 
att skydda här och nu, men även trygga framtiden för era anställda. 
Ta del av SPP:s djupa kunskap inom tjänstepension och försäkringar. 
Vi kommer bl.a. att prata om tjänstepensionens grunder, hur du bygger 
ett smart förmånspaket för både medarbetare och arbetsgivare, och 
kommunicerar dess värde för genomslagskraft. Vi navigerar även i 
trender och vikten av att regelbundet se över sina förmåner.

10.30 – 10.55     HOGIAGRUPPEN
   Vi vill från Hogias sida gärna berätta om de trender vi ser inom HR och   
   administration. Hur ser framtiden ut med AI? Vilka krav kommer från   
   medarbetarna på system för ex utlägg, tidrapportering och förmåner?  
   Förändras experternas roll inom HR och Lön komplexitet, status eller   
   innehåll? Dessutom är Employer Branding något som är en medveten   
   kraft hos varje företag – kan digitalisering och förenklad administration   
   ha en positiv effekt för ditt företag?

11.25 – 11.50        PRODIA
   Prodia tar en djupdykning in i hur missbruket faktiskt ser ut på våra 
   arbetsplatser idag. Positiva drogtester har ökat 150 % de senaste 10 åren  
   och fler än 80 % av alla med ett missbruk har ett arbete att gå till – din   
   arbetsplats är sannolikt inget undantag. Ett pågående missbruk skapar  
   ohälsa, en otrygg arbetsmiljö, stora dolda kostnader och ofta skadat 
   varumärke. Vi reder ut vilka skyldigheter, rättigheter och möjligheter du  
   som chef har inom arbetsplatsdrogtestning och det viktigaste av allt: hur  
   friska arbetsplatser med friska kollegor skapas – något vi på Prodia har   
   över 25 års erfarenhet av.

FÖRMIDDAGENS FÖRELÄSNINGARFÖRMIDDAGENS FÖRELÄSNINGAR
I SALEN ”RÖDA SALONGEN”



Programmet är preliminärt och kan komma att ändras

13.15 – 13.40 KONTEK
   Bli en attraktiv arbetsgivare med goda HR-rutiner!
   Goda rutiner i HR-processerna är a och o för att du ska vara en attraktiv  
   arbetsgivare. Under detta informationspass delar vi med oss av värde-
   fulla tips och råd inom HR-området. Vi på Kontek fortsätter växla upp   
   inom inom HR och hjälper dig att få effektiva och bekymmersfria lön-   
   och HR-processer.

 
13.50 – 14.15 NORDIC WELLNESS
   Vi erbjuder en inspirationsföreläsning inom kost, hälsa och fysisk 
   aktivitet. Wellness for business är en helhetslösning för företag som vill   
   skapa friskare och mer välmående personal. Tillsammans skapar vi 
   förutsättningar för en minskad sjukfrånvaro och framför allt friska, 
   motiverade och engagerade medarbetare.

EFTERMIDDAGENS FÖRELÄSNINGAREFTERMIDDAGENS FÖRELÄSNINGAR
I SALEN ”RÖDA SALONGEN”



Kontek är ett specialistbolag inom lön 
& HR med system och tjänster oavsett 
bransch och storlek.

KONTEK
www.kontek.se

Contour Design är marknadsledande 
inom forskning, utveckling och design 
av ergonomiska datormöss och 
tangentbord.

CONTOUR DESIGN
www.contourdesign.se

Vi hjälper företag att växa och må bra.

ARBETSHÄLSAGRUPPEN
www.arbetshalsagruppen.se

Bikelease är en ledande leverantör av 
förmånscyklar, Hållbarhet, miljö och 
hälsa i ett paket. 

BIKELEASE
www.bikelease.se

Vi hjälper företag att utvecklas. Våra 
smarta systemlösningar för lön, HR och 
ekonomi effektiviserar din vardag.

HOGIAGRUPPEN
www.hogia.se

UTSTÄLLARE 
PÅ MÄSSAN

Epassi är Norra Europas ledande tjänst 
för digitala personalförmåner.

EPASSI
www.epassi.se



NORDIC WELLNESS - HELA SVERIGES 
TRÄNINGSKLUBB

NORDIC WELLNESS
www.nordicwellness.se

Prodia hjälper arbetsgivare att tidigt 
upptäcka det dolda missbruket utan 
integritetskränkning.

PRODIA
www.prodia.se

Omsätt kunskap till handling med bara 4 
timmars kurspaket från Passion2improve.

PASSION2IMPROVE
www.passion2improve.com/svenska-kurspaket

SPP
www.spp.se

Vi brinner för att göra tjänstepension 
enkelt och att hjälpa dig skapa ett 
attraktivt förmånspaket för medarbetarna.

N’gager är ett komplett digitalt verktyg 
för att driva företagskultur, utveckling 
och engagemang.

N’GAGER
www.ngager.se

NÄMNDEMANSGÅRDEN
www.namndemansgarden.se

Med 35 års erfarenhet är vi Sveriges 
ledande företag inom beroendebehandling 
och arbetar aktivt med att minska beroende-
problematik i arbetslivet genom rådgivning, 
utbildning, utredning och behandling.

Kontorsspecial Allt för arbetsplatsen. 
80 år i branschen.

KONTORSSPECIAL
www.kontorsspecial.se

Mousetrapper det enda centrerade 
styrdonet du behöver!

MOUSETRAPPER
www.mousetrapper.com



FÖLJ OSS GÄRNA PÅ VÅRA SOCIALA MEDIER:

REFERENSER
FRÅN BESÖKARE AV VÅRA MÄSSOR

”En fantastisk dag, härlig atmosfär och 
många intressanta föreläsningar.”

- Magdalena Rawicka, 
Föreningen Framtidståget

”HR-Dagen bjöd på inspirerande föreläsningar 
och goda möjligheter att knyta nya kontakter 
inom olika branscher. Mycket uppskattat!”

- Emelie Jansson, 
Lärandegruppen i Sverige AB 

”För andra gången deltog jag under HR-Dagen. Det är ett mycket givande evenemang. Det 
finns flera olika föreläsare i varierande ämnen inom HR att välja på och dessa ger information, 
kunskap och inspiration. Under HR-dagen får man möjlighet att träffa andra personer inom 
samma yrkeskategori och kan då skaffa ett nätverk och utbyta erfarenheter inom HR. Sen är 
det dessutom bra utställare att gå runt och prata med, kanske inte alla är aktuella just nu men 
dom lämnar information inom sitt område och då vet man att dessa finns när behovet kommer 
framöver. Ser redan fram emot nästa HR-Dag.”

- Jeanette Svensson, 
Säve Hyrmaskiner

”En givande dag med många inspirerande 
föredrag och möjlighet att nätverka med andra.”

- Aseel Berglund, 
Liopep - din digitala PT på jobbet

”Jag uppskattar HR-Dagen av många skäl; lyssna på intressanta och aktuella föreläsare, 
bra utställare, trevligt och givande att träffa nya och gamla HR-kollegor och dessutom god 
frukost och lunch. Och allt detta får man utan att det kostar något som besökare! Har själv 
planer på att delta som utställare och föreläsare nästa år för det är ett utmärkt forum att 
nå ut med sina tjänster och kompetens till de som jobbar som chefer eller inom HR.”

- Suzanne Skoglöf, 
HR Optimal

”Stort tack igen för att vi fick möjligheten att delta under HR-Dagen! Det var ett 
mycket trevligt och givande evenemang. Under HR-dagen fick vi möjligheten att 
träffa och utbyta erfarenheter med andra personer som brinner för HR, vilket i sig 
var väldigt givande. Utöver det så bidrog de olika föreläsningstillfällena till nya 
perspektiv och kunskaper inom ett flertal HR-relaterade områden, vilka jag kommer 
ha användning för i min yrkesroll.”

- Miranda Råvik, 
Competensum

@marknadsrespons



Ange följande uppgifter vid anmälan:
(gäller samtliga deltagande) 

•  Namn
• Befattning
• Vilket företag ni representerar
• Telefon
• Mail
• Eventuell matallergi   
 
Begränsat antal platser

0510-220 95 anmalan@hr-dagen.events www.hr-dagen.events

KOSTNADSFRITT
När ni anmäler er som besökare på HR-Dagen ingår inträde i mässan,

föreläsningar, förmiddagsfika och lunch.

Hur kommer det sig att just ni fått detta utskick? 
Läs mer om vårt register och vårt arbete med din integritet på www.marknadsrespons.se/gdpr

www.marknadsrespons.se
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VÄLKOMMEN TILL

ELITE STORA HOTELLET
HOTELLPLAN 3, JÖNKÖPING

FREDAG 17 MARS
09.00 – 15.00

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
MÅNDAG 13 MARS


