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Välkommen till BegBil-19!

Konjunkturen i världen och Sverige
Göran Grahn, nationalekonom, Svenskt Näringsliv. Många oroshärdar 
hotar. Brexit, migration, Ryssland, Trump och minusräntor är några av de 
utmaningar världen står inför de kommande åren. Hur klarar Sverige det?

Nuläget på svensk begagnatmarknad 
Bertil Abrahamsson, vd, Vroom om marknadens utveckling, lager- och 
omsättningshastighet samt export.

Paus Utställningsbesök och mingel, kaffe med tilltugg serveras.

Kriminalitet och fusk i bilbranschen 
Johan Wredström, affärsutvecklare, Carfax. Hur trygg kan man vara  
i inbytesaffären? Vilka och hur stora är de dolda riskerna, kan mina 
lagerbilar vara drabbade? Detta och mycket annat reder vi ut.

Bilstölder - nuläge och framtiden 
Britt-Marie Stafhammar, projektledare bilrelaterad brottslighet,  
If Skadeförsäkring. Hur skyddar man sitt företag och sina kunder?

Lagen – Undvik fallgroparna i begagnataffären
David Norrbohm, jurist, MRF. Använd köpeavtal och varudeklaration på  
ett smart sätt. Se upp för distansavtalslagen och generella friskrivningar.

Lunch – Utställningsbesök och mingel. Kaffe med tilltugg serveras.

Start eftermiddag

Nu har vi chansen! 
Martin Fransson, vd, Wayke Sweden. Det är på tiden vi vänder bilhandelns 
dåliga rykte. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan överträffa  
kundernas förväntan.

Logistiklösning
Mats Eriksson, vd, Axess Logistics, om Remarketing – utveckling/föränd-
ring av din affär.

Paus Utställningsbesök och mingel. Frukt serveras.
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Nyheter från MRF  
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig, MRF. 
MRF Plusgaranti, BegTest/testar utbildning. 

Konsumentrevolutionen har kommit till fordonsindustrin
Isac Odqvist Goldman, vd/grundare och Martin Lundgren, försäljningschef, 
Tidler. Vad ser vi efterfrågas av kunderna, vilka implikationer får  
omställningen för bilbranschen och hur möter vi de närtida utmaningar 
som står för dörren?

Utdelning av MRFs stora pris

Paus Utställningsbesök och mingel, kaffe med tilltugg serveras.

Från beslutsproblem till beslutsmöjlighet! 
Ari Riabacke, föreläsare, doktor i risk- & beslutsanalys. I dagens samhälle 
är valmöjligheterna oändliga, informationsmängden enorm och varje dag 
fattar vi tusentals beslut – beslut som formar våra liv, våra affärer och vår 
framtid. Så frågan är, hur gör vi och framför allt – hur kan vi göra det bättre?

Dagens konferens avslutas

Middag med underhållning
Vi samlas utanför konferenslokalen för mingel, där MRF bjuder på bubbel 
före maten.

Vi förflyttar oss in i salen och sätter oss till bords för att avnjuta kvällens 
middag med avslutande underhållning.

DAG 2 FREDAG 8 NOVEMBER

Välkommen till dag två

Hållbar utveckling
Rebecka Carlsson, föreläsare/utbildare inom hållbarhet, affärsutveckling, 
framtidstrender och exponentiella teknologier + grundare och vd Heureka 
Ventures. Hållbarhet har bara börjat och de kommande 100 åren kommer 
motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling. Vad kommer det innebära 
för er affärsutveckling?

Paus Utställningsbesök, mingel, kaffe med tilltugg.
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Nya marknadslösningar

Paneldiskussion om nya koncept i begbilsbranschen
Aktörer i bilbranschen om digital försäljning vs personlig försäljning.

✓ Anders Parment, Handelshögskolan
✓ Pär Bäck, SVÅ återförsäljarförening/TIJ
✓ Charina Pern, Svensk Bilhandelsförsäkring
✓ Jon Lindgren, Dunhoff Bil
✓ Joel Ssempasa, Arlandastad Bil

Paus Utställningsbesök, mingel och kaffe.

Att vända motgång till framgång 
Aron Anderson, äventyrare och elitidrottare, ambassadör barncancerfonden. 
Redan vid 25 års ålder har Aron Anderson hunnit med att få cancer fyra 
gånger, vara med på fyra Paralympics i tre olika sporter, vinna 10 JVM-
guld i friidrott och bli den förste man någonsin att bestiga Kebnekaise  
i rullstol.

Sammanfattning

Lunch

Begbil-19 avslutas - trevlig helg!
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