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Det är DAgs för mIN tIoNDe treNDrAPPort och JAg vIll 
välDIgt gärNA se DIg På fANtAstIskA högBergA gårD  
På lIDINgö vID DettA JUBIleUm!

Att BlIckA frAmåt är ibland att blicka bakåt. men för att kunna ha någon nytta av att blicka bakåt så måste 
man veta varför man ska blicka framåt. Den 17 januari 2012 kommer vi att både blicka bakåt och söka inspiration 
i det förflutna och blicka framåt för att se vilken framtid vi kommer att möta. 

Det är DAgs för min tionde TRENDRAPPORT och jag vill väldigt 
gärna se dig i publiken på fantastiska Högberga Gård på Lidingö 
på detta jubileum. Jag kan redan nu lova dig en spektakulär dag, 
fantastisk mat, god dryck och en underbar publik. Du kommer 
att få höra mina tankar om framtiden, jag kommer också att  
sammanfatta vad andra trendspanare tror, det blir mycket  
diskussioner, reflektioner och en hel del överraskningar. 

I tolv tImmAr kommer jag att presentera min Trendrapport. 
Vi börjar kl 09.00 och håller på till 21.00. Vill du stanna kvar ännu 
längre så går det bra också.  Det blir tankar om framtidens kunder, 
den kommunikationsrevolution vi ser idag och hur den kommer 
att utvecklas i framtiden, den framtida kundservicen, framtidens 
försäljning och hur vi ska leda de 90-talisterna när de kommer in 
på arbetsmarknaden. Det kommer att handla om det framtida 

samhället och utvecklingen i de länder som ligger i framkanten 
nu. Självfallet kommer jag in på det framtida ”socialamedie- 
landskapet” och tankar kring hur framtidens företag kommer att 
se ut och varför så många företag som finns idag inte kommer 
att finnas kvar, och inte minst hur vi ska attrahera framtidens  
arbetskraft. 

DU kommer NAtUrlIgtvIs att få allt mitt material som  
visas under dagen som dokumentation.

Det fINNs 75 PlAtser och principen först till kvarn  
gäller. Förra året tog platserna slut väldigt snabbt! Priset är  
8 450 kr exkl moms. Men för dig som är kund eller samarbets-
partner med Högberga Gård gäller specialpriset 7 450 kr exkl moms. 
Skriv bara in högBergA under erbjudandekod när du anmäler så 
dras rabatten på fakturan.

vIll DU Bo över på Högberga Gård så har de fixat ett riktigt 
kanonpris i samband med detta, 1095 kr / natt och person.

hoPPAs DU kommer till TRENDRAPPORT 2012 och mitt  
tioårsjubileum! Jag lovar att jag ska göra allt för att detta ska bli en 
fantastisk dag och min allra bästa trendrapport!

 
Välkomna!

görAN ADlÉN

 här ANmäler DU DIg!

http://www.adlen.nu/html/anmalantr2012.html


I början av året 2011 hade jag en  
fantastisk dag med 64 personer som 
publik när jag då släppte min nionde 
trendrapport i nytt format. I hela tolv 
timmar höll vi till ute på fantastiska 
högberga gård på lidingö.
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linda Nyberg från svt höll i en paneldebatt på  
eftermiddagen med trendrapportsdeltagarna.

NågrA BIlDer fråN 
förrA årets  

treNDrAPPort Ute 
På högBergA gårD


