
Varumärkesseminarium
28:e januari Luleå Energi Arena

15.00 Välkommmen

15.15 The meaning of a brand and brand strategy
Tim Foster, Assistant Professor/Senior Lecturer at

Luleå Tekniska Universitet.

15.30 Passionsvarumäken- det berör oss
Niklas Turner Olovzon, Passionlab

16.15 Paus

16.30 Från järnmalm till SM-guld
Niclas Dahlström, Informationschef Northland 

Resources

16.45 Att ge sitt namn till en arena
Annelie Sjömark, VD Luleå Energi

17.00 Paus

17.15 Paneldebatt

17.45 Middag
LIVE restaurangen serverar en 3-rätters middag

19.00 Matchen startar
Northland Basket möter Solna Vikings

O.S.A 21:a Januari till Signup länken:
http://simplesignup.se/event/54250

Pris för mat, match och seminarium: 990 kr*
Endast seminarium: 390 kr

*Dryck ingår ej i priset. Dryckespaket köpes separat på plats.

Alla priser är ex. moms

Northland Basket har mejslat ut en ambitiös plan. Vi tänker 
påverka svensk lagidrott för damer. 

Ansatsen för sporten måste i grunden förändras, och ribban 
väsentligt höjas. Både för klubben och svensk dambasket. Vi 
vill ge spelarna en möjlighet att prova lyckan som individ och 
dessutom tjäna pengar på något som de brinner för och älskar. 

Vi startade resan på allvar under förra säsongen med visionen 
att bli ”Sveriges ledande damelitklubb - i Europa”.
Northland Baskets resa startade år 1979 under namnet 
Luleå Basketbollklubb. Tillsammans med hängivna support-
rar, sponsorer och ideellt arbetande kra$ er kan vi nu räkna 
oss till en av Sveriges absolut starkaste damelitföreningar. 

Vi inbjuder dig till ett varumärkesseminarium med några av 
Sveriges främsta företrädare inom området sponsring och 
varumärken. Under seminariet kommer vi att beröra frågor 
såsom:

* Hur påverkas mitt varumärke av ett sponsorskap?
* Vilka trender/utveckling sker inom området?
* Vad har andra företag för erfarenheter av sponsorskap?
* Hur kan vi göra sponsringen mer mätbar?
* Vad är sponsringen värd? 

I paneldebatten:  Tim Foster LTU, Niklas Olovzon Passionlab 

samt Joakim Hedqvist Nya Kreativgruppen med % era.

Niklas Olovzon ”Passionsvarumärken- det berör oss”
Passionsvarumärken – Vilka varumärken skapar passion 
och varför? Hur funkar det i sport- och underhållnings-
branschen? Hur arbeta med t.ex. co-branding och sponsring 
för att skapa passion?  Personvarumärken – Varför är det 
viktigt med ett starkt varumärke? Hur bygger just du ditt 
eget varumärke? Vad kan vi lära oss från kända personers 
varumärkesbyggande? Niklas Olovzon är en av landets mest 
kända varumärkesexperter med mångårig erfarenhet från 
varumärkesbyggande för stora och små företag och organi-
sationer

Tim Foster ”The meaning of a brand and brand strategy”
Branding is among the most misunderstood business 
concepts.  In his work with branding, Tim Foster brings 
branding strategy and the building of true brand equity to 
the forefront of the most important question facing most 
organizations: How can we develop a brand strategy that 
creates true value – for the company, its customers, as well 
as many other stakeholder groups?

Anneli Sjömark ”Att ge sitt namn till en arena”
När det stod klart att den dåvarande Pontushallen skulle 
byggas om bestämde sig Luleå Energi för att köpa namnet. 
Hör Anneli berätta om vaför ett namnköp är en bra a& är 
och hur tankarna gick kring investeringen.  

Niclas Dahlström ”Från Järnmalm till SM-guld”
Niclas var en av de personerna som var med från början 
av Northland Resources historia. Från att stå på en öde 
myrmark till att se ett helt nytt samhälle byggas upp. Till-
sammans med Northland Basket bildade de ett lag för länet. 
Hör Niclas berätta om beslutet att köpa namnet Northland 
Basket och betydelsen av samarbetet. 

I samarbete med


