PROGRAM 18-19 mars 2020

Sametingets konferens: Inspireras och utvecklas som samisk
företagare
Var? Bio Norden Konferens, Mat Hotell Åkerlund och boende Hotell Jokkmokk
När? 18-19 mars 2020
Onsdag 18 mars
11.25-12.20 Lunch och inregistrering Hotell Åkerlund
12.25-12.35 Öppnande Sametingets näringsnämnd
12.35- 13.35 Goda exempel för att inspirera:
• Innovation Arctic Bath , Ann Katrin Lundqvist. Berättar om deras affärside , hur man vågar
satsa , att göra något som ingen annan gjort.
• Samisk turism Ida Maria Svonni. Ett samiskt turistföretag som erbjuder ”Experience
Tourism” Att arbeta inom turism näring innebär möten med människor från hela världen.
• Samisk Mat Anneli Päiviö. Samisk mat idag, förr och framtiden, vilken potential finns inom
branschen.
• Duodji Nils Johan Labba. Hur han får sin verksamhet att fungera och hur kan samiskt
näringsliv bli bättre på att marknadsföra sina produkter och företag.
• Kulturella Kreativa Näringar KKN Monica Edmondsson. Vilka möjligheter och utmaningar
har Monica stått inför under olika konsult- och gestaltningsuppdrag?
13.40-14.30 Föreläsning med Björn Ylipää: Storytelling - att ladda sin produkt och sitt varumärke
genom berättelser. Vad vill jag förmedla, till vem och varför ? Kan vi hitta samarbeten för att stärka
våra egna produkter?
14.30-15.25 Kreativa övningar, Björn Ylipää inkl. fika och slutdiskussion
15.30- 15.45 Näringslivschef Ingela Nilsson: Hur marknadsför vi samiskt näringsliv?
15.50-17.25 Carl Johan Utsi: Marknadsföring och vikten av sociala medier, med inriktning mot
Facebook och Instagram - med workshop.
17.25-17.40 Frågestund och diskussion inom ämnet sociala medier
19.00 Middag och underhållning. Hotell Åkerlund

Tjaalessijjie/adress:
Box 582
S-831 27 ÖSTERSUND
e-påaste/e-mail: kjerstin.valkeapaa@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Teelefovne/telefon:
+46-63-15 08 53
Mobil: +46-70-629 15 98

Faakse/telefax:
+46-980 – 780 31
www.sametinget.se

Torsdag 19 mars
08.30-10.00 Lapland Lifestyle Emma Ebermark. Föreläsning med workshop
om prissättning inom kulturella och kreativa samiska näringar.
10.00-10.30 Fika
10.30-12.00 Amanda Mattsby. Hur man som liten eller ensam företagare kan hitta samarbeten med
större företag och varumärken utan att tappa eller trampa på sina värderingar. Det känns som en stor
chans, men hur vet man att det är rätt?
12.00-12.45 Lunch Hotell Åkerlund
12.45-13.15 Näringslivschef Ingela Nilsson. Bilden av samiskt näringsliv. Hur ser den ut? Hur vill vi
att den ska se ut? Förslag på förbättringsområden.
13.20-13.35 Introduktion inför panelsamtalet. Leila Nutti. Hur vi samer väljer att presentera våra
produkter och hur vi väljer att presentera oss.
13.40-14.30 Panelsamtal kring hur vi samer väljer att presentera våra produkter och hur vi väljer att
presentera oss. I panelen Monica Edmondsson, Nils Johan Labba , Magnus Antaris Tuolja och Leila
Nutti.
14.30-15.00 Summering av konferensen. Avslutning.
15.00 Fika och Mingel

När du anmäler dig till en kurs, seminarium eller liknande ingår du ett avtal med Sametinget där du ger oss rätt att behandla
dina personuppgifter enligt dataskydds-förordningen. De behandlas elektroniskt av Sametinget och lagras enligt gällande
arkiveringsregler för myndigheter. Uppgifterna används för att kunna kontakta dig innan och efter aktiviteten. Dina
personuppgifter lämnas inte vidare till tredje part.
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