

RESTAURANG
SYSTEROBROR

onsdag 20 oktober 2010
e-huset

inskrivning

10.00-10.50

e1

invigning suniweb 2010 – internet och
kth

E2

NG

12.00-13.00

e-huset

lunch

13.00-14.00

e1

”vi finns ju på facebook!” – varumärkes- magnus aldemark,
strategi på nätet
varumärkesstrateg, essen

IST
I NA
ÄG
SV

E1
kort paus

DST

i

HA

rósa gudjónsdóttir,
användbarhetskonsult,
pinkpuffin

e31

seminarium: du fulländar mig! – om
synergier mellan agila metoder och ux

erik hammarström, vd, antrop
och joakim holm, konsult,
adaptiv sthlm

e1

seminarium: myndigheter och sociala
medier – vad får vi egentligen göra?

johan bålman, kommittésekreterare, e-delegationen

15.00-15.30

e-huset

fika

15.30-16.15

e1

google förklarat – hur sökmotorn
hjälper din online-kommunikation

16.15-16.30

e1

avslutning dag 1

WC

E31

GARDEROB

TAXI

VA
L

seminarium: personas och scenarios
i webbutveckling – möjligheter och
fallgropar

N

ÖSTRA
STATION

BUSSTERMINAL

e2

14.15-15.00
EDT
SVÄ
GE

T TEKNISKA

LUNCH/FIKA

HÖGSKOLAN
LLA
VÄ
GE
N

pierre du rietz och gunilla
norryd, web service award

e1

14.00-14.15
LI N

hur mår våra webbplatser? – analys av
webbplatsundersökningar

11.00-12.00

KR

SUNIWEB 2010

kth och peter graham, f d
datachef

kort paus

10.50-11.00

OS

I
TN
OT

QU
AR

DR

SB
AC
K

E

09.00-10.00

ENTRÉ

christian rudolf, marknadskonsult, disruptive.nu

100 M

0



E32

middag på spårvagnshallarna,
birger jarlsgatan 57a

19.00-22.00

systerobror

torsdag 21 oktober 2010
08.30-09.30

e-salar

erfarenhetsmöten

09.30-09.40

e1

invigning dag 2

09.40-10.30

e1

webbanalys och optimering – hur
björn lilja, webbstrateg,
analysverktyg stödjer din webbstrategi valtech och medgrundare till
kundo.se

10.30-11.00

e-huset

fika

11.00-11.45

e2

seminarium: ”innovation happens
elesewhere” – ta vara på öppenheten på
internet

björn lilja, webbstrateg,
valtech och medgrundare till
kundo.se

e31

seminarium: virtuellt campus –
visioner för framtida studentliv

johan thorbiörnson,
föreståndare, resurscentrum
för nätundervisning

e1

seminarium: html5 – den enda
versionen av html du behöver

emil stenström, gränssnittsutvecklare, valtech

kth

clarion tapto



spårvagnsjhallarna

promenad till restaurang systerobror

11.45-12.00

lunch systerobror, drottn kristinas väg 24

12.00-13.00

best western kom

13.00-14.00

e1

du måste förstå vad som håller på att
hända! – framtiden är redan här

14.00-14.30

e1

avslutning

per axbom, webbstrateg,
axbom.se

