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Mercedes-Benz och South by Southwest
arrangerar jättekonferens i Stockholm
På South by Southwest (SXSW®) i Austin blev det klart att nästa me
Convention kommer att hållas i Stockholm den 4-6 september. 2700
deltagare inom tech, design och de kreativa näringarna väntas till
huvudstaden på konferensen som arrangeras av Mercedes-Benz och South by
Southwest (SXSW®). Inriktningen är framtidsinriktad och temat är
#createthenew.
Förra året arrangerade Mercedes-Benz och festivalen South by Southwest
(SXSW®) sin första gemensamma ”me Convention” i Frankfurt. Det var det
första evenemang som SXSW® varit medarrangör till utanför sin egen årliga
stora festival i Austin, Texas, som pågår för närvarande. 2700 deltagare från
fler än 33 länder lyssnade då på över 150 visionärer från både tech-sfären,
design och de kreativa näringarna.
Besökarna i Stockholm utlovas ett minst lika digert program med workshops,
föredrag, seminarier och konserter och inte minst debatter om framtiden med
några av vår tids mest intressanta personligheter.
- Det första me Convention blev en viktig plattform för oss när det gäller att
engagera nya målgrupper och bygga en bro bortom bilindustrin, säger Jens
Thiemer, Vice President Marketing på Mercedes-Benz Cars. När vi nu kommer
till Stockholm tillsammans med SXSW så vill vi återigen ge kreativa
människor från hela världen ett forum för att diskutera många olika områden
och samtidigt komma i kontakt med nya idéer för hur vi ska bemöta
framtidens utmaningar.
me Convention är helt öppen och framtidsorienterad med stora möjligheter
för djupa dialoger och nätverkande. Temat är #createthenew.

Se engelskt pressmeddelande här:
Läs mer om me Convention här

Mercedes-Benz Sverige AB
Mercedes-Benz Sverige AB är den officiella importören av Mercedes-Benz
lastbilar, personbilar och transportbilar i Sverige. Huvudkontoret ligger i Malmö
där vi har en gemensam svensk-dansk organisation för de två marknaderna.
Sammanlagt är vi cirka 250 medarbetare som arbetar med en rad varierande
uppgifter inom bland annat försäljning, marknadsföring, teknik och service. Vårt
systerbolag Mercedes-Benz Finans Sverige AB erbjuder bilfinansiering och andra
fordonsrelaterade servicetjänster. Den svenska verksamheten ingår i den globala
koncernen Daimler AG. Bolagets grundare Gottlieb Daimler och Carl Benz skrev
historia när man uppfann den första bilen år 1886. Daimler är en av de största
producenterna i världen av premiumbilar och världens största tillverkare av
kommersiella fordon.
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