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Fem nycklar till framgångsrik e-handel 
- Missa inte ett spännande webinar den 29/4 med fokus  

på utseende, layout och funktionalitet!

Butik och digitala köpkanaler  
E-handeln fortsätter att utvecklas och för kedjor 
och varumärken gäller det att hänga med. För fysisk 
handeln gäller det att få ihop synergierna mellan 
butik och digitala köpkanaler. 

Kanaler och strategi

För varumärken/brands gäller det att bestämma 
sig för hur man på bästa sätt bygger egna 
försäljningskanaler för att nå sin slutkund. Vilka 
strategier måste man ha som bolag för att kunna 
prioritera sina resurser på bästa sätt?  

Kunskap och inspiration

Vi på INVID och vår samarbetspartner Jetshop bjuder 
in till ett spännande webinar den 29/4 som ger dig 
kunskap och inspiration för att navigera i en allt mer 
föränderlig detaljhandelsvärld.

Vi vill informera dig om de senaste trenderna inom 
e-handel och hur du kan utveckla din försäljning mot 
privatkunder.



www.invid.se

INVID Gruppen AB
Box 3129     550 03 Jönköping

Tel 036-30 88 88     Fax 036-30 88 89

Mer information?

Välkommen att kontakta 
INVIDs Tina Johansson om du 
önskar mer information om 
det aktuella webinaret via 
följande kontaktuppgifter:

Tel 0370-30 37 56 
tina.johansson@invid.se

Anmälan senast den 22/4

Vi behöver din anmälan senast onsdagen 
den 22/4 via följande adress:

 

 » Introduktion

 » Trender och insikter 

 » Hur välja samarbetspartner?

Preliminär agenda

https://content.invid.se/fem-nycklar-till-framgangsrik-e-handel

Ledande aktör med smidig Pyramid-integration 
Det aktuella webinaret kommer att fokusera på  
kund/köpupplevelsen i just Jetshop som är en ledande 
e-handelsleverantör och som är smidig att integrera 
med Pyramid. Jetshop administreras också inifrån 
Pyramid.

Ökad försäljning 
Missa inte att uppleva möjligheterna till ökad 
försäljning via OMNI-kanaler, snygg design, 
välutvecklade sök- och påverkansmöjligheter.

Nedan finner du preliminär agenda för det aktuella webinaret:

Hjärtligt välkommen med din anmälan!

 » Fem nycklar som leder till framgång

 » Frågor och svar


