
Chefsnätverk för nytänkande ledare
Nätverksgrupp: E-commerce Leaders 

Partnerskap mellan



Året med Leaders Alliance
Kickoff Personlighets- & 

ledarskapsutveckling + tema 1
Träff 3 Extern expert & tema 3

År 2

Träff 5 Deltagarcase & tema 5

Träff 2 Deltagarcase & tema 2 Träff 4 Extern expert & tema 4

Halvdag (digital träff)

Datum beslutas på uppstartsträffen

Halvdag (digital träff)

Datum beslutas på uppstartsträffen
Lunch – Lunch (24h) sep 2021

Heldag på Operaterassen inklusive lunch         
10:00-17:00

Datum röstas fram av gruppen efter att 
datumet för uppstartsträffen är beslutat

Heldag på Sturebadets takvåning inklusive 
lunch & AW, 10:00-17:00

Datum beslutas på uppstartsträffen



Teman för året
Tema 1: Organisera e-handelsfunktionen för framtiden
Hur kan vi tänka och planera kring e-handelsfunktioner, roller, team och eventuella beröringspunkter med andra funktioner och 
roller i befintlig organisation? Vad skapar framgångsrika e-handelsteam? Vilka skiftningar i kompetensbehov förväntas framåt?

Tema 3: Vikten av varumärke, design och kundupplevelse
Hur kan man strategiskt arbeta med sitt varumärke och skapa en överlägsen omni-channel upplevelse för kunden?

Tema 4: Hur når vi nya marknader och segment
Hur kan vi använda e-handeln för att nå nya marknader och målgrupper? Vilka fallgropar finns det och hur bör jag planera inför 
en expansion?

Tema 2: E-commerce 360° - den strategiska kartan
Vad krävs för investeringar i IT-system och ledningens fokus för att framgångsrikt skapa en e-handelsupplevelse i världsklass? 
Vilken strategisk integration och samspel behöver finnas mellan de olika funktionerna inköp, logistik, marknadsföring, försäljning 
och ekonomi? Till vår hjälp använder vi The Milky Way Map/Vintergatan för att rita upp och visualisera strategin framåt.

Tema 5: Det strategiska digitala ekosystemet
Hur förbereder jag min plattform bäst för en allt mer komplex värld med multipla plattformar och kanaler där e-handeln flyttar ut 
bortom företagets traditionella webbsida och e-handelslösning? Vilka krav kommer ställas på morgondagens e-handelssystem? 
Hur kan jag tänka kring partnerskap och vilka strategiska funktioner behöver en modern e-handel täcka för att vara relevant?



Ansvariga för gruppen

Alexander van Riesen har jobbat med digitalisering 
sedan kommersialiseringen av internet 1995. Han har 
suttit på ett flertal ledande e-handelsroller, bland annat 
som Innovation Director på Avensia och ansvarig för 
e-handel och omni-channel på Clas Ohlson. 

Han är även en van facilitator och världsmästare i e-polo.

Alexander van Riesen
Facilitator
073 435 56 00
alexander.vanriesen@leadersalliance.se

Daniel är Leaders Alliance försäljningschef och håller i 
kommunikationen med alla medlemmar i gruppen. 

Han är en entreprenöriell och kreativ person med lång 
erfarenhet av försäljning och affärsutveckling. Med en 
bakgrund som företagare arbetar han med att skapa 
de bästa tänkbara nätverksgrupperna. 

Daniel Pasztor
Gruppansvarig
070 962 90 04
daniel.pasztor@leadersalliance.se



o Uppstart Q3, 2021

o 5 nätverksträffar löpande över 12 månader. Alla datum sätts av gruppen - vi anpassar oss efter din kalender

o 18-22 professionella vänner/mentorer

o De fysiska träffarna sker på lokaler som Ellery Beach House, Sturebadets takvåning och Operahuset. Övernattningen 
vid första träffen samt all mat (frukost, lunch, middag) ingår alltid

o Alexander van Riesen är professionell facilitator vid samtliga nätverksträffar

o 3 externa experter kopplande till ledarskapsutveckling och årets teman

o Möjlighet till digitalt deltagande (delvis under uppstartsträffen)

o Cirka 15-20 gruppöverskridande event per år där du kan nätverka med alla LA-medlemmar. Exempelvis månadslunch, 
golftävling, frukostföreläsningar, yoga för välgörenhet, idrottsevenemang med middag

o Dokumentation samt ett webbaserat diskussionsforum mellan träffarna

o Prisupplägget är per år och ligger på 35 000 kr (ex moms) och är fullt avdragsgillt

o Tillgång till omkring 300 medlemmar, vars samlade kunskap baseras på cirka 5400 arbetade år och 1125 studieår

o Cirka 75% av Sveriges 100 största bolag är representerade i Leaders Alliance olika nätverk

Allt som ingår i vårt ROI-löfte
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Ett axplock av våra medlemsföretag


