
 

Produktchefskurs 2.0 
4-5 december, Ulfsunda Slott, Stockholm

Genom åren har PI-Academy utbildat c:a 200 produktchefer i Strategisk marknads-
planering. Vi har många gånger fått frågan om det inte finns någon fortsättning. 
Svaret har varit nej, tills nu. Vi har satt ihop två fullspäckade dagar som kommer 
ge dig ny energi på jobbet.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetat som produktchef ett antal år och kanske känner att du behöver inspiration 
och en uppdatering av verktygslådan.

Ur innehållet:

Vart är branschen på väg? Mats Olsson, Kairos Future
Nu talar även läkarna om paradigmskifte. Vad betyder det för patienter, vården och
industrin? Hur möter du som produktchef de stora förändringarna inom vården? 

Multi Channel Marketing, Fredrik Holmboe, Dualia
Modern marknadsföring är anpassad till företagets ideala kund och finns alltid tillgänglig i rätt kanal 
när kunden behöver den. Fredrik Holmboe kommer att visa hur grundarbetet för den kommunika-
tionen ser ut, hur man producerar rätt typ av content, förklarar de vanligaste digitala kanalerna samt 
hur man utvärderar genomförda initiativ mot relevanta KPIer. 

Rörlig media som verktyg., Ingemar Falk, TTV
Ingemar kommer berätta och förklara vad som krävs för att på riktigt komma igång och 
arbeta med rörligt innehåll. Vad kan man göra? Vad krävs för detta och hur gör man rent 
konkret.Han kommer på ett inspirerande sätta visa olika sätt sätt att arbeta och samtidigt 
metodiskt gå igenom processen och strukturen för ett lyckad videoprojekt, från idé och 
konceptutveckling till produktion, teknisk setup och olika kanaler och plattformar. 

Ledarskap, Niklas Eriksson
• Hur ser jag på min roll som ledare i teamet?

• Att leda förändring – förankra och engagera

• Motivation – hur skapar jag engagemang

• Var ett föredöme – Lead the way, 
   Show the way, Go the way

 
Hör av dig på: 

  

för att anmäla ditt intresse, 
eller ring 08-57010520. 
 

redaktionen@pharma-industry.se


