
 

Agenda: 

 
8.30-9.00 Registrering og morgenmad 

9.00-10.00 Velkomst, trends i markedet og 

NcoreConnect konceptet  

10.10-10.40  Overvejelser… når tusindvis af kunder 

kontakter os efter et skybrud 
 Ib Christensen, IT-Chef hos SSG 

  

SSG er Nordens førende udbyder af skade-, 
ejendoms- og industriservice. 

  
10.40-11.10  Optimering af fælles nordisk 

kundeservice 

 Flemming Tommerup, Nordisk 
Kundeservicechef hos Bonnier Publications 

 
 Bonnier Publications er Nordens største 

udgiver af magasiner med mere end 50 

titler. 
 

11.10-11.30 Afrunding og spørgsmål  
 
11.30-12.00  Frokost samt mulighed for at besøge Jabras 

stand og få en snak om nyhederne 
 

Deltagelse er gratis. Efter seminaret afholdes 
brugergruppe. Dette er kun for eksisterende kunder. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Vi giver ordet til vores kunder…  

To spændende kunder, som deler ud af deres erfaringer før, under og efter 

implementeringen af deres nye kundecenterløsninger. Hvilke fordele har de opnået, 

og hvad er planerne for fremtiden? 

Vi har i dagens anledning besøg af leverandøren fra Holland, som fortæller om trends 

i markedet ud fra et europæisk perspektiv. 

Seminaret er åbent for både 

potentielle og eksisterende 

kunder og rådgivere. Vi holder 

på seminaret fokus på 

løsninger og kundecases, og 

ikke på produkter. 

 

Konkret bud på optimeret 

kundeservice og forbedrede 

arbejdsprocesser. 

 

Hvor og hvornår 

Sæt kryds den: 

 

7. dec. 2017  
 

Kemp & Lauritzen 

Roskildevej 12 

2620 Albertslund 

 

Tilmelding / Mia Rasmussen 

Tlf.: 43 66 86 41 

E-mail: miar@kemp-lauritzen.dk 

Tilmelding senest:  

Mandag d. 27. november 2017 

        

 

 

Hvor og hvornår: 

Roskilde Dom apotek 

Algade 52 

4000 Roskilde 

Kl. 0915, fredag den 13. sep. 

Tilmelding: 

Tilmeld dig dette spændende 

seminar inden xx.xx.2013 til: 

Pernille Lemtorp Jørgensen 

Dir. telefon:4366 8568  

tilmelding@kemp-lauritzen.dk 

Kort om Ncore: 

Ncore er Kemp & Lauritzen’s 

kommunikationsafdeling. Vi 

bygger kommunikationens 

motorveje og leverer løsninger 

indenfor IP-telefoni og mobillitet, 

netværksløsninger, system-

integration, passiv infrastruktur 

(kabling) og har eget døgn-

driftscenter der tilbyder proaktiv 

overvågning. 

 

 

Invitation 

Kontaktcenter seminar 

Mange gode referencer 

Profiler til alle brugertyper 

Flere medier – én applikation 

Ingen operatørbinding  

Også til: Skype for Business 


