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TILLSAMMANS UTVECKLAR
VI MORGONDAGENS MÖTES- OCH

HANDELSPLATSER

Den 11 oktober slår vi upp dörrarna för Sweden Urban Arena
- höstens viktigaste konvent inom området köpcentrum och

handelsplatser. En dag du helt enkelt inte vill missa!

Sweden Urban Arena är en ny nationell mötesplats där intressenter inom köpcentrum, 
detaljhandel och Food & Beverage kan mötas och nätverka, inspireras och diskutera. 
Dagen avslutas med galamiddag, underhållning och utdelning av branschpriser, bland
annat Årets bästa köpcentrum. Vi kommer att fylla programmet med en mängd 
intressanta talare och ämnen, ett axplock kan du redan nu se här.



EVENT SPONSORS

ARRANGÖR

Moderator: Karin Klingenstierna
Moderator med fokus på stadsbyggnad
och samhällsutveckling
Karin Klingenstierna är en mycket uppskattad
moderator och konferencier. Under åren har
hon lett flera hundra konferenser, kongresser, 
galor, event, seminarier, workshops och möten
i Sverige och utomlands.

Alexander van Riesen
Co-Founder & CEO Shing
Alexander van Riesen är visionär entreprenör och 
grundare av Shing, en IT-plattform som möjliggör
för varumärken att vara med i delningsekonomin.
Alexander var tidigare Head of eCommerce & 
Omni-Channel på Clas Ohlson. 

Alexander Bard
Cyberfilosofen och författaren Alexander Bard vill 
skaka om vår världsbild då han argumenterar för 
att den digitala interaktiviteten innebär en historisk 
revolution av samma dignitet som en gång tal-
språket, skriftspråket och boktryckarkonsten. I sin 
senaste bok Syntesism beskriver Alexander Bard 
och Jan Söderqvist en ny värld. Det är världen vi 
delar, men alla är inte medborgare.

Jacques Sinke
CEO, styrelseledamot och partner på reteam 
international i Köpenhamn
Jacques har lång och bred erfarenhet av manage-
ment och ledarskap inom detaljhandeln och 
utveckling av kommersiella fastigheter. Innan han
kom till reteam var han verksam 18 år på MAB
Development, en del av RABO Real Estate Group, 
som är en av Europas ledande fastighetsutvecklare.

Alexander Ståhle 
Så blir framtidens städer
Alexander Ståhle är stadsforskare och stadsplan-
erare och en av landets mest anlitade föreläsare 
inom stadsutveckling, byggande och trafik. Han är 
doktor i stadsbyggnad på KTH och VD för arkitekt-
kontoret Spacescape. I augusti 2016 släpper
han sin bok Alla behöver närhet – Så blir fram-
tidens städer.

Ben Russel
Acquisitions Director, the Hoxton Group 
Som Acquisitions Director för The Hoxton Group
är Ben ständigt på jakt efter strategiskt intress-
anta platser att utveckla. Bakom Hoxton ligger 
fastighetsägaren Ennismore, som köper upp hela 
kvarter där man utvecklar möjlighet att bo, jobba, 
äta och shoppa. Deras första projekt i Shoreditch 
i London har varit starkt bidragande till hela 
områdets uppsving. Idag finns The Hoxton med 
två lägen i London, samt i Amsterdam. De öppnar 
senare i år sitt första hotell i Brooklyn, New York.


