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VÄLKOMMEN TILL



NYA INSIKTER & NYA IDÉER!
Fredag 21 april är det dags för HR-Dagen på Quality Hotel Friends i Solna.
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 4-5

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 4-5

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 FLEX APPLICATIONS
Digital HR – vad vinner ni på att samla alla verktyg i ett 
och samma system?
Har ditt företag fått nog av papperskrångel, dubbelarbete och system 
som inte synkar med varandra? Nyckeln är att låta personal-
administrationen bli 100 procent digital – och samla den på ett och 
samma ställe. Välkommen att lära dig mer om vår sömlösa helhetslösning 
Flex HRM och hur den kan underlätta vardagen för dig och dina kollegor.

10.30 – 10.55     ACTA PUBLICA
   Räcker belastningsregisterutdrag och kontroll av förekomst i domar 
   och åtal för att bedöma risk i samband med anställning eller affär? 
   Acta Publicas unika system, med data från fler än 600 myndigheter, 
   möjliggör, utöver detta, kontroll av om någon arbetat svart, är länkad till  
   organiserad brottslighet, förekommer i narkotikasammanhang, har fuskat  
   sig genom högskolan, misskött sina djur, fått en varning av en personal-
   ansvarsnämnd eller har smugglat sprit eller lyxklockor. 
   Vi visar du enkelt kan identifiera riskfaktorer som du hellre vill känna till   
   före än efter en rekrytering eller en affär. 

11.25 – 11.50        BRILLIANT FUTURE
   Det är nu du som arbetsgivare måste agera – innan alla säger upp sig
   Folk byter jobb som aldrig förr. Just nu råder arbetstagarens marknad.
   Brilliants data visar starka samband mellan medarbetarnas energi och i 
   förtroendet för ledningsgrupperna. Hur säkerställer vi att organisationer
    och ledare arbetar för att behålla och attrahera nya talanger på en 
   arbetsmarknad som är mer rörlig än någonsin? David Wilhelm från   
   Brilliant ger avgörande tips till chefer och ledningsgrupper för att behålla  
   medarbetarna i det nya arbetslandskapet.

13.15 – 13.40 EPASSI
   EPASSI – LUNCHKORT OCH FRISKVÅRD
   Hur gör man för att bidra till ett ökat välmående bland medarbetarna på  
   ett enkelt sätt samtidigt som man bygger en företagskultur som andas   
   friskvård och gemenskap? Vi ger dig tipsen på hur arbetsgivare både kan  
   spara tid, pengar och energi och få nöjdare medarbetare på köpet.

13.50 – 14.15     LINGIO
   Hur når man snabbast och effektivast verksamhetens kunskapsmål? 
   Lingio har sedan 2015 arbetat med att innovera fram en lärandeplattform  
   som med hjälp av pedagogik, gamifiering och AI-lösningar når företagens  
   lärandemål 12 gånger mer effektivt än liknande lösningar på marknaden. 

FÖRELÄSNINGARFÖRELÄSNINGAR
I SALEN ”CAMP NOU”



Programmet är preliminärt och kan komma att ändras

09.45 – 10.10 LJUNG & SJÖBERG
Arbetsplatstester – kränkning eller nödvändig proaktiv åtgärd?
Alla är överens, missbruket ökar i Sverige och på arbetsplatsen. Den nya 
generationen har helt andra drogvanor och acceptans, kombinerat med 
ett ökat utbud, lägre priser och enklare tillgänglighet blir det en perfekt 
storm. Men hur gör man för att motarbeta det och vilka åtgärder fungerar 
faktiskt?  Seminariet tar upp tidiga tecken på missbruk, problemets storlek, 
konsekvenserna om man låter det gå oupptäckt och hur man som arbets-
givare kan agera så proaktivt och preventivt som möjligt.

10.30 – 10.55     EFFEKTIV NU
   Lär dig dina digitala verktyg och arbeta smartare! 
   Arbetslivet har förändrats. I och med den snabba digitala utvecklingen och  
   den hybrida arbetsmiljön ställs det idag högre krav på vår arbetsmetodik,  
   självledarskap och tekniska färdigheter. Effektiv Nu kommer ge dig 
   inspiration, insikt och konkreta tips från bland annat Outlook och Teams.  
   Det kommer vara funktioner som du kan börja applicera direkt i din arbets 
   vardag och som kommer att hjälpa dig att hantera dina arbetsuppgifter på  
   ett smartare och effektivare sätt.

11.25 – 11.50        MY-E-HEALTH
   Hur kan ni minska sjukskrivningar, öka lönsamhet och välmående?
   My-E-Health jobbar förebyggande för att arbetsplatsen ska vara fortsatt  
   hållbar – både mänskligt och ekonomiskt. 
   Vår modell/metod hjälper er enkelt och snabbt att mäta ROI i förhållande  
   till sjukskrivningar.

13.15 – 13.40 PING PONG
   Lärande är en av de mest hållbara konkurrensfördelarna och ett digitalt
    stöd är ofta avgörande för ett aktivt lärande. Var kommer ett LMS 
   in i bilden? 
   Hur kan ni arbete med digitalt lärande och pedagogik? Vad är viktigt att  
   göra och att undvika?

13.50 – 14.15 ETT SMART HOTELL
   Vad är viktigt för att vårda våra talanger dvs specialkompetenser på 
   tillfälligt arbete i Stockholm?

FÖRELÄSNINGARFÖRELÄSNINGAR
I SALEN ”SAN SIRO”



Den ärliga och fristående utmanaren 
inom pensionsrådgivning där med-
arbetarna kan se hela sin ekonomi på 
ett ställe!

ALPCOT
www.alpcot.se

Adestia hjälper människor att mötas på 
ett effektivt och naturligt sätt oavsett 
det fysiska avståndet

ADESTIA
www.adestia.se

Brilliant är en smart och aktiverande 
plattform som stärker medarbetar- och 
kundrelationer.

BRILLIANT FUTURE
www.brilliantfuture.se

Vi hjälper er med allt inom ekonomi, 
lön och HR.

AZETS
www.azets.se

Vi har en unik erfarenhet av alkohol-
problem som vi erbjuder fritt för att 
tillsammans rädda liv.

AA – ANONYMA ALKOHOLISTER
www.aa.se/samarbete

Acta Publica är Sveriges ledande 
researchföretag. Med data från fl er än 
600 källor bidrar vi dagligen till nya 
insikter. 

ACTA PUBLICA
www.actapublica.se

AVEQIA bjuder in till samarbete, 
kommunikation och fördjupade relationer 
bland medarbetarna i gemensam mat-
lagningsaktivitet.

AVEQIA
www.aveqia.com

UTSTÄLLARE 
PÅ MÄSSAN



Flex Applications erbjuder ett komplett 
och sömlöst personalsystem – enkelt 
och smidigt på en enda plattform.

FLEX APPLICATIONS
www.flexapplications.se

ErgoNova utvecklar och erbjuder 
koncept och hjälpmedel för avslappning, 
återhämtning och ökat välbefinnande.

ERGONOVA
www.ergonova.se

Vi erbjuder boendelösningar för 
specialiserad och eftersökt arbetskraft.

ETT SMART HOTELL
www.ettsmart.se

Epassi är Norra Europas ledande tjänst 
för digitala personalförmåner.

EPASSI
www.epassi.se

Vi utbildar individer i hur de ska 
arbeta smartare för att uppnå ett 
hållbart arbetsliv.

EFFEKTIV NU
www.effektivnu.se

Co-creation Leadership & Mollify ger 
utbildning, utveckling och trygghet till 
individ, team och ledningsgrupp.

CO-CREATION LEADERSHIP & MOLLIFY
www.co-creation.se / www.mollify.se

Enforce är det Personliga 
konsultbolaget inom Lön och HR!

ENFORCE
www.enforce.se

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

CONTOUR DESIGN
www.contourdesign.se



Lingio bygger broar på arbetsmarknaden 
med digitala kurser i yrkessvenska och 
arbetskunskaper.

LINGIO
www.lingio.com/sv

Vi hjälper arbetsgivare att hantera och 
motverka alkohol och drogproblem på 
arbetsplatsen

LJUNG & SJÖBERG
www.ljungsjoberg.se

Kärsögården - en mötesplats för 
konferens och utbildning; i naturen fast 
ett stenkast från staden!

KÄRSÖGÅRDEN
www.karsogarden.se

Kampaay är framtidens digitala verktyg 
för planering och hantering av företags-
evenemang.

KAMPAAY
www.kampaay.se

Howdo är ett digitalt verktyg som 
hjälper företag att följa medarbetarnas 
mående i syfte att förebygga ohälsa. 
Låter det enkelt? Det är det!

HOWDO
www.howdo.se

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

HOGIAGRUPPEN
www.hogia.se

Företagshälsan för små och medelstora 
företag. Vi är inte störst men troligtvis 
bäst.

HELA FÖRETAGSHÄLSA
www.hela.se

I Hailey samlar ni alla HR-processer i en 
plattform, med användarupplevelse och 
tydlighet som du kommer att älska. 

HAILEY HR
www.haileyhr.com



Ping Pong AB arbetar med Learning 
Management System (LMS), digitalt stöd 
för lärande och kompetenshantering.

PING PONG
www.pingpong.se

YourWork24 erbjuder IT-system och 
konsultstöd inom Comp& Ben ex. 
lönerevision och lönekartläggning. 

YOURWORK 24

YOURWORK24
www.yourwork24.se

Synologen – Sveriges fria optiker.

SYNOLOGEN
www.synologen.se

Söderberg & Partners erbjuder tjänste-
pensionsrådgivning, digitala HR-verktyg 
och löne-, och förmånshantering.

SÖDERBERG & PARTNERS
www.soderbergpartners.se

Arbetsmiljöutbildningar för alla med 
uppdrag inom arbetsmiljöområdet.

RUNÖ
FOLKHÖGSKOLA & UTVECKLINGSCENTRUM

www.runoutbildning.se

Mot smidigare HR-processer med 
Sympas heltäckande HR-system.

SYMPA
www.sympa.se

Rekomo säljer, köper och hyr ut åter-
brukade kontorsmöbler till både företag 
och offentlig verksamhet!

REKOMO
www.rekomo.se

Vi hjälper er att attrahera och bibehålla 
era medarbetares hälsa och motivation 
långsiktigt.

MY-E-HEALTH
www.my-e-health.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 

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

- Aseel Berglund, 
Liopep - din digitala PT på jobbet

”Min upplevelse av HR-Dagen2023: Det var första gången jag besökte denna HR-mässa 
eller för att vara uppriktig, den första HR-mässa över huvud taget som jag deltagit på. 
Vilken dag! Jag är så tacksam för att man får möjligheten att gå på en sådan mässa med 
samlad bra information, föreläsningar och utställare med också möjligheten till att kunna 
nätverka med andra HR kollegor. Jag fick med mig många bra tips och information. Det 
här kommer att bli en stående punkt i min kalender varje år, utan tvekan! Inget som man 
som HR får missa! Tack för en fantastisk dag laddad med glädje och energi!”

- Therese Lennartsson, 
Rondellen Maskin

”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

QUALITY HOTEL FRIENDS
RÅSTA STRANDVÄG 1, SOLNA

FREDAG 21 APRIL
09.00 – 15.00

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
MÅNDAG 17 APRIL


