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Från: Heidi Jern <hjern@google.com>
Skickat: den 9 november 2020 14:21
Till: Linn Berggren <linn.berggren@regeringskansliet.se>
Kopia: Lisa Blom <lblom@google.com>
Ämne: Re: Workshop om online-annonsering
Hej Linn,
här är som utlovat Google Meet- informationen:
Möteslänk: https://meet.google.com/qhy-uyck-yik
Klistra in direkt i Microsoft Edge- webbläsaren (eller Chrome om ni har den). Ni ska inte behöva ladda
ner någon app eller liknande.
Hoppas vi får det att funka! Du får gärna skicka över en slutgiltig lista med deltagare imorgon.
mvh,
Heidi

On Fri, Nov 6, 2020 at 11:24 AM Heidi Jern <hjern@google.com> wrote:
Hej igen,
Vi insåg med Lisa att det eventuellt är svårt för oss att presentera i Skype, så ifall möjligt, vore det
toppen med ett Google Meet möte. Vi kan skicka inbjudan till alla som deltar.
Om detta inte är möjligt, testar vi gärna om vi får det att fungera att presentera i Skype i något
skede på måndag eller tisdag.
Stort tack!
Heidi

• Heidi Jern
• Public Policy Manager for Finland & Sweden
• Kungsbron 2, 111 22 Stockholm, Sweden

• hjern@google.com
+46 704 09 1905

•

Please note: I am covering also Sweden until end 2020. During this time, Kristian Riber Kraaer covers Estonia.

On Fri, Nov 6, 2020 at 9:27 AM Heidi Jern <hjern@google.com> wrote:
Hej!
Hoppas allt är väl med er. Nästa vecka har vi vår workshop om online annonsering. Med tanke på
smittoläget är det bäst att ha den online. Kan ni ansluta er till ett Google Meet möte eller ska vi
ansluta oss till ett Skype-möte som ni lägger in? Vore det även möjligt att få en lista på deltagarna?
Vänliga hälsningar,
Heidi

• Heidi Jern
• Public Policy Manager for Finland & Sweden
• Kungsbron 2, 111 22 Stockholm, Sweden

• hjern@google.com
• +46 704 09 1905
Please note: I am covering also Sweden until end 2020. During this time, Kristian Riber Kraaer covers Estonia.

On Tue, Oct 13, 2020 at 11:33 AM Heidi Jern <hjern@google.com> wrote:
Hej!
Inför workshopen och även som bakgrund inför det informella Telecom Council mötet denna
torsdag, bifogar jag har några nya sammanfattningar med våra synpunkter på:
•
•
•
•

online annonsering
gatekeeper reglering
mellanhänders ansvar
country-of-origin

För workshopen får ni förstås gärna även skicka frågor i förväg, så att vi kan säkerställa att vi tar
upp det mest relevanta för er.
Vänliga hälsningar,
Heidi

• Heidi Jern
• Public Policy Manager for Finland & Sweden
• Kungsbron 2, 111 22 Stockholm, Sweden

• hjern@google.com
• +46 704 09 1905

Please note: I am covering also Sweden until end 2020. During this time, Kristian Riber Kraaer covers Estonia.

On Thu, Oct 8, 2020 at 1:30 PM Linn Berggren <linn.berggren@regeringskansliet.se> wrote:
Hej!

Det låter fint!

Jag bokar in det och stämmer av intresset från RK och återkommer.

Vi hörs!

Linn

Från: Heidi Jern <hjern@google.com>
Skickat: den 8 oktober 2020 12:51
Till: Linn Berggren <linn.berggren@regeringskansliet.se>
Kopia: Eva Ljungbert <eva.ljungbert@regeringskansliet.se>; Lisa Blom <lblom@google.com>
Ämne: Re: Workshop om online-annonsering

Hej!

Det låter fint, då skulle vi föreslå onsdag 11.11 klo.10-11.30. Vi tror att en timme räcker, men lika
bra att boka lite mer ifall det finns många frågor. Tror ni att det skulle fungera? Vi bokar in det så
får vi stämma av i slutet av oktober.

Vänliga hälsningar,
Heidi

• Heidi Jern
• Public Policy Manager for Finland & Sweden
• Kungsbron 2, 111 22 Stockholm, Sweden

• hjern@google.com
+46 704 09 1905

•

Please note: I am covering also Sweden until end 2020. During this time, Kristian Riber Kraaer covers Estonia.

On Wed, Oct 7, 2020 at 5:55 PM Linn Berggren <linn.berggren@regeringskansliet.se> wrote:
Hej Heidi!

Jag tror absolut det kan finnas flertalet kollegor som skulle ha nytta av en sådan presentation
m.m.
Jag tror det blir lättast om vi spikar ett datum med en del framförhållning (november?) för att
kollegor ska kunna prioritera.

Om ni återkommer med en tid, så kan jag återkoppla med hur intresset ser ut och hur många
som deltar.

Hur låter det?

Linn

Från: Heidi Jern <hjern@google.com>
Skickat: den 5 oktober 2020 14:20
Till: Linn Berggren <linn.berggren@regeringskansliet.se>; Eva Ljungbert
<eva.ljungbert@regeringskansliet.se>
Kopia: Lisa Blom <lblom@google.com>
Ämne: Workshop om online-annonsering

Hej Linn och Eva!

Hoppas allt är väl med er. Som vi diskuterade i augusti, har vi insett att det finns väldigt mycket
frågor om hur online-annonsering egentligen fungerar och hur den marknaden ser ut.

Lisa (cc) har tagit fram en presentation för att gå igenom alla dessa frågor och om det finns
intresse hos er, arrangerar vi gärna en workshop i ämnet. Vi tänker oss att en timme borde
räcka för att få en helhetsbild.

Är detta av intresse? När skulle det passa er och/ eller era intresserade kollegor?

Vänliga hälsningar,
Heidi

• Heidi Jern
• Public Policy Manager for Finland & Sweden
• Kungsbron 2, 111 22 Stockholm, Sweden

• hjern@google.com
• +46 704 09 1905

Please note: I am covering also Sweden until end 2020. During this time, Kristian Riber Kraaer covers Estonia.

