Webbversion

Tipsa

Avbryt prenumeration

Välkommen på måndag!
Nu är det bara några dagar kvar tills vi ses! Klockan 9:30 öppnar vi dörrarna in till eventområdet!
Passa på att ta en kopp kaffe och mingla innan programmet börjar!
Vi har deltagare med NÖTALLERGI så vi ber alla att inte ta med några nötter till eventet!
Ta er till flygplatsen hållbart, antingen med kollektivtrafiken, Kagans buss eller samåk. Det är bra för både
plånboken och miljön, samt att det finns begränsat antal parkeringsplatser på Kristianstad Österlen Airport.

Det är många som vill träffas på måndag, därför ber er att om ni har fått förhinder så anmäl detta till oss. Så
ger vi någon annan möjlighet att komma. Meddela också om det är någon som ersätter någon inom er
organisation. Det är viktigt att vi har rätt e-postadresser så att alla får tillgång till länken med biljetten i sin egen
telefon.
Vi ser fram emot att träffa dig på måndag!
Ida Abrahamsson, utvecklingsledare Skåne Nordost
Jonas Haak, VD Kristianstad Österlen Airport
tillsammans med projektgruppen!
› Du kan också hitta mer information på www.sverigesbastanaringslivsdag.se!

På fredag klockan 9:00 kommer
vi att skicka ut länken till
Trippus-appen!
Det är viktigt att du kollar din mail! Har du inte fått något
utskick med länken måste du kolla i skräpposten eller
kontakta oss!
I Trippus finns din entrébiljett som du visar via din
telefon. Här hittar du också din matbiljett, programmet,
deltagarlista, info om programpunkterna, utställare, karta
över området och en Quiz.
Deltagarlistan kommer enbart vara synlig från det att
länken skickas ut tills tisdagen den 10 maj kl 12:00.
Sedan tas denna information bort.

Åk hållbart med Kagans buss
Tidtabell för bussen mellan Kristianstads C till Kristianstad
Österlen Airport:
09:10 Kristianstads C till Kristianstad Österlen Airport
15:25 Kristianstad Österlen Airport till Kristianstads C
Bussen kommer att stå på Kristianstads C mitt emot Bishop
Arms ungefär där taxibilarna står. På Kristianstad Österlen
Airport kommer bussen att vara parkerad till vänster om stora
tältet.

2022 års ledartalang!
För att främja den positiva utvecklingen i nordöstra
Skåne och stärka det utvecklande ledarskapet hos
företag i regionen, delar Högskolan Kristianstad
Uppdrag AB ut ett ledarskapspris i stolt samarbete
med Sparbanken Skåne. Vinnaren får genomgå
Högskolan Kristianstad Uppdrag AB:s
ledarskapsutbildning MBA i praktiken. Värde cirka
120 000 kr.

De nominerade slutkandidaterna i år är: Joel A
Larsson, Clausen Lovén AB, Caroline Grzeszczak,
Xclusive och Anton Möllerberg, Hilmerssons
Elservice AB. Vinnaren kommer att presenteras
klockan 13:45 på Stora Scenen.

Vinn två biljetter!
Handbolls-VM 2023 äger rum den 11-19 januari 2023 och är ett
samarrangemang mellan Sveriges och Polens handbollsförbund. Kristianstad
är en av fem svenska värdstäder och matcherna kommer att spelas i
Kristianstad Arena.
Lämna ditt visitkort i Handbolls VM:s monter så deltar du i utlottningen
av två biljetter!

Quiz!
Utställare har sammanställt frågor till er i ett Quiz som du
kommer åt i Trippus-appen under rubriken Enkäter. Fram
till klockan 14:00 kan du svara på dessa frågor och sedan
presenteras vinnarna i slutet av dagen i stora tältet.
Bl.a. kommer du att kunna vinna en tur-och returbiljett med
Skåneflygs Humla.

XXXXXXXXXXX Hitta rätt under dagen
XXXXXX I kartan ser du hur det ser ut när du kommer på plats och var du hittar den olika aktiviteterna.

