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Tipsa

Avbryt prenumeration

Välkommen - du är en av drygt 600 deltagare på
Sveriges Bästa Näringslivsdag 2022!
Nu är det snart bara en vecka kvar och vad vi längtar till att ses igen!
Det mesta börjar falla på plats, dagen är fullbokad (igen!) och vi är alla laddade för att ta emot er den 9 maj!
Vi hoppas att ni alla vill utmana er denna dag. Prata med de du inte känner, ställ frågor du alltid undrat och
knyt nya affärskontakter. Vi ska göra vårt bästa för att möjliggöra detta!

I detta informationsbrev kommer lite nedslag i dagen och en del praktiskt information. Vi öppnar dörrarna
klockan 9.30. Tiderna för Kagans buss som kör er från Kristianstads C till eventet och tillbaka finner ni i nästa
informationsbrev!
Om du får förhinder ber vi dig att anmäla detta till oss!
› Du kan också hitta mer information på www.sverigesbastanaringslivsdag.se!

Under eventet kommer du att
hitta mycket information i
eventappen Trippus!
Även i år kommer vi att använda oss av en digital
plattform, Trippus. Här hittar du program, info om
programpunkterna, utställare, karta över området och
här hittar ni era matbiljetter till lunchen.
Er personliga länk till Trippus, kommer ni att få
tillgång till nästa vecka. Håll gärna utkik i er mail,
hittar ni inte den kontakta oss gärna.

........................ Hitta rätt under dagen

Gasa eller
bromsa?
x
Det är i uppförsbackarna det händer! Det är inte
en slump att nästan alla cykellopp och skidlopp
avgörs i just uppförsbackarna. Någon sticker.
Någon vågar. Någon lyckas bemästra mjölksyran.
Det går inte att spara sig ur en kris. Det är under
lågkonjunktur som du har chansen att agera. Det
är då du ska investera och satsa på marknadsföring. Det är då du har chans att rekrytera den
personal som du vill ha. Det är då du ska sluta
prata om kostnadsoptimering och istället prata om
intäktsmaximering.

Nya utmaningar i
ett förändrat klimat!
XXXXXX

Vi står inför stora klimatförändringar som kommer
ge en ny typ av väder och väderhändelser.
Vad står forskningen och hur kan du mentalt
förbereda på vad som kommer att förändras.
Frågan är inte om det kommer förändras utan
snarare när
det kommer ske.

Livsmedel – en
framtidsbransch!

I en snabbt föränderlig och sammankopplad värld
är livsmedel en av våra viktigaste samhällsfrågor.
Som bransch är livsmedel i stark, närmast
explosionsartad utveckling när nya entreprenörer,
produkter och tjänster gör entré på marknaden.
Detta i kombination med att hållbarhet, hälsa,
resiliens och självförsörjning är områden som
påverkar oss. Krinova står mitt i denna förändring
och arbetar för att supportera entreprenörskap,
affärsutveckling och innovation med sikte på
hållbar tillväxt och konkurrenskraft. Vi kommer att
ge er några infallsvinklar på trender, utmaningar
och framgångsfaktorer i denna dynamiska
bransch.

Konjunktur och
framtid i
nordöstra Skåne!
Johan Wessman från Öresundsinstitutet kommer
att presentera delar av vårens kommande skånsk
konjunktur på uppdrag av Sparbanken Skåne.
Gunilla Bengtsson, bankchef; Helena Göransson,
företagschef och Patricia Håkansson,
hållbarhetschef diskuterar konjunktur och framtid i
nordöstra Skåne tillsammans med Fredrik
Rosengren, Ica Maxi i Kristianstad och Per
Lindahl, Lindahls Kycklingar AB.

XXXXX Ni blir väl omhändertagna av elever!
De första ni möter på eventet är elever från Ekbackeskolan i Osby och från Christan 4:s Gymnasium i
Kristianstad. Dessa elever går andra året på Hotell- och turismprogrammet och kommer att ta väl hand om er!
De tar emot er när ni kommer fram till eventet, ser till så att ni får tag i er namnbricka, guidar er till
kaffestationer och se till så ni hittar rätt i lunchdelen.

X
Fredholms fixar lunchen till
oss!

Duvanders levererar lite smått
och gott!

