
Konsten att bygga varumärke  
och synas i Sverige 

Välkommen på föreläsning om hur finländska företag 
ska göra för att synas i Sverige och vad som skiljer 
kommunikation åt mellan länderna. Föreläsningen 

hålls av Sandra Kastås, PR-konsult, och Staffan Dopping, 
journalist och budskapscoach. 

Vi går igenom hur marknadsföring och sälj skiljer sig åt mellan 
Sverige och Finland, det svenska medielandskapets egenhe-
ter och vad som präglar svensk offentlig kultur, PR och kom-
munikation. Vi berättar också hur man kan bygga varumärke 
och sköta mycket av sin kommunikation i egna kanaler. 

Om evenemanget
Dag: Tisdagen den 27 november 2018  
Tid: kl 08:30–13:00.  
Seminariet börjar med frukost och avslutas med lunch.
Plats: Sveriges ambassad, Norra Esplanaden 7 A, Helsingfors.
Anmälan: Senast den 20 november 2018 
på www.finsve.com/varumarke
Deltagaravgift: Seminariet är kostnadsfritt. 
Språk: Seminariet hålls på svenska.
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Sandra Kastås, grundare och vd på Orakel PR
Sandra har bred erfarenhet av PR, lobbying, kommu-
nikation, sälj och ledarskap. Hon har varit delägare 
och Sverigeansvarig på olika PR-byråer. Hon är 
utbildad masterekonom inom marknadsföring och 
kommunikation.
Sandra är även ordförande för branschför-
eningen Svenska PR-företagen och har ett 
antal politiska förtroendeuppdrag. Vid sidan 
av arbetar hon som skribent på onlinema-
gasinet Lyx.se, föreläser om PR och kom-
munikation, är konstnär och designer, har 
spelat teater och designat kläder och är allmänt 
kulturintresserad.

Staffan Dopping, grundare Staffan Dopping AB
Staffan Dopping är en välkänd och ordälskande kom-
munikatör med ett kvarts sekels bakgrund som 
programledare i radio och tv.
Staffan har bred erfarenhet av både journa-
listik och kommunikationsarbete, med anställ-
ningar inom Sveriges Radio, TV4, Sveriges 
Television och Försvarsmakten. Hans 
engagemang för saklighet, precision och 
ett personligt tonfall har belönats med 
Ikarospriset år 2000 och Sveriges 
Radios Språkpris 2001.
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