
 

Inbjudan till kostnadsfri utbildning på iFiskes system, 23 Mars 2014 

Varmt välkomna till en utbildning den 23:e Mars 2014 som arrangeras av iFiske i samverkan med Sveriges 

fiskevattenägareförbund. Vi vill visa er hur enkelt det är att använda de nya digitala systemen för fiskekorts- och 

fångstrapporthantering.  Passa samtidigt på att besöka den spännande Sportfiskemässan som årligen lockar över 

12 000 fiskeintresserade besökare! 

På vår utbildning är det stort fokus på hur de digitala fiskekorten kan förenkla er verksamhet, och hur ni kan använda 

de funktioner som erbjuds av iFiske (och som ni kanske har missat?). Ni får nya kunskaper att använda er av i det 

dagliga arbetet och vi bjuder på tips och erfarenheter inom flera områden: 

 Vad är ett Digitalt Fiskekort? Hur fungerar dessa? 

 Lär er tolka digitala fångstrapporter och dra nytta av statistiken 

 Nå ut till de som fiskar i era vatten på nya sätt, gör kundvård och marknadsföring via mail och SMS! 

 Använd iFiskes nya funktioner för digitala kartor 

 Se hur fiskekorten kan kontrolleras ännu smidigare! 

 Vilka övriga funktioner finns på iFiske? Hur kan de hjälpa er? 

 Information om våra appar på sk "smarta telefoner" 

 Hur egen administration fungerar via iFiskes system 

 

 TID: 14:00-15:30 (1,5 timmar) söndagen den 23 Mars 2014. 

 PLATS:  Konferenslokal E5 på Sportfiskemässan i Kista, Stockholm. (Se http://www.sportfiskemassan.se/) 

 VEM ÄR DU?  Du sitter idag med i ett fiskevårdsområde eller liknande som är ansluten (eller är under anslutning) 

till iFiske och Sveriges fiskevattenägareförbund. 

 FÖRKUNSKAP:  Inga förkunskaper.  

 LÄRARE:  Thomas Abrahamsson, VD på Jighead AB, grundade iFiske och är ansvarig för den tekniska utvecklingen 

på företaget. Han brinner både för sportfiske och för att bygga lättanvända tekniska system. 

 PRIS:  Utbildningen är öppet för alla medlemmar i Sveriges fiskevattenägareförbund och är kostnadsfritt för 

dessa. Inträde till sportfiskemässan tillkommer. 

 ÖVRIGT: Vi bjuder på kaffe och kaka. Vi delar ut utbildningsmaterial i tryckt form i samband med seminarierna.  

 ANMÄLAN: Välkommen att ta med kollegor. Begränsat antal platser. Anmälan via nätet på  

http://www.ifiske.se/seminarie.html  eller telefon på 013-73330 

Tveka inte att kontakta oss på iFiske om du har frågor, på info@ifiske.se eller 013-73330. 

 

 

 

 iFiske.se                    Sveriges Fiskevattenägareförbund         Sportfiskemässan 

Passa på att ställa alla  

de där frågorna ni har,  

ingen fråga är för  

stor, liten eller dum! 


