
 
 

 

  
 

 

Program 
 

 
Dag 1 – torsdag 18 november 

 
 
09:00 Välkommen till BegBil 2021 
 Klaus Silfvenius, MRF & Mikael Tornving, moderator 

Bransch i förändring 
Tommy Letzén, MRF 

Vilka förändringar ser vi nu i bilbranschen, hur har de påskyndats av Corona, komponentbrist, 
nya aktörer och techbolagens intåg och vad kan vi se framåt? Förändringarna i bilbranschen 
går allt fortare. Många faktorer är osäkra, det enda vi vet att förändringen fortsätter. 

Vägen mot helt CO2-neutral fordonsflotta 
Sofia Granfors, head of e-mobility Volkswagen Group Sverige 

Med stort driv utvecklar Sofia laget som tar hand om koncernens hållbarhetsresa, och kommer 
berätta mer för oss om Volkswagens väg mot klimatneutral mobilitet. 

09:50-10:05 Paus 

10:05 Vad händer med begagnat när åf blir agent? 
 Sven Claug, Mercedes-Benz ÅFF 

Vad innebär ett agentsystem istället för återförsäljarnät?  Vilka erfarenheter kan vi ta del av 
med fokus på begagnat? 

Panel ”Hur påverkar branschens förändringar den enskilda handlaren?” 
Karin Olander, Petter Nordesjö, Sofia Granfors, Mats Eriksson, Sven Claug 

10:50-11:05 Paus 

11:05 Panel ”Kundernas förändrade beteende i den nya marknaden” 
Karin Olander, Petter Nordesjö, Sofia Granfors, Sven Claug, Sofia Forsling 

11:30 Avrundning dag 1 
 Klaus Silfvenius, MRF 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dag 2 – fredag 19 november 

 

 
09:00 Uppstart och återblick 
 Klaus Silfvenius, MRF & Mikael Tornving 

 Att hitta talanger i en utmanande tid – hur ska vi lyckas? 
 Jeanna Tällberg, Executive Vice President Human Resources, Haldex 

Jeanna utnämndes under året till en av bilbranschens mäktigaste kvinnor. Hon utmanade 
ledningsgruppen och satte jämställdhetsarbetet på kartan, på riktigt. Jeanna lanserade det 
omvända mentorskapet där alla chefer i ledningsgruppen har en mentor som är av annat 
kön/ålder/ursprung. 

09:40-09:55 Paus 

09:55 Arbeta smartare och effektivare 
Mansur (Manne) Köyluoglu, vd/effektivitetskonsult 

Missa inte Mannes föreläsning där du får tips om hur du med enkla medel kan 
effektivisera ditt arbete med dina dagliga verktyg såsom Outlook och mobil. Efter 
genomgången kommer du kunna frigöra minst 30 minuter per dag tack vare dessa tips. 

10:30-10:45 Paus 

10:45 Värdebaserad försäljning 
 Bengt Gejrot, föreläsare/utbildare värdebaserad försäljning 

Förtroende skapar försäljning. Men hur skapar man förtroende? Med över tjugo års erfarenhet 
av framgångsrik försäljning vägleder Bengt oss med vad vi kan göra rent konkret för att öka 
försäljningen i vår egen verksamhet. Fokus ligger på resultat och praktisk användbarhet. 

11:25 Summering och avslutning  
 Klaus Silfvenius & Tommy Letzén, MRF 
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