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........................... Vill du också bli sponsor? .....................
› Klicka här för att få mer information!

Sparbanken Skåne – En diamant i samarbetet med Sveriges Bästa
Näringslivsdag!

.........................................................................................................................................................................
Sparbanken Skåne är en stark regional bank med närhet till kunden. Sparbanken Skånes affärsmodell grundar
sig på sparbanksidén, att hjälpa så många som möjligt till en sund och hållbar ekonomi. Delar av bankens
överskott investeras i lokala föreningar och projekt för ungdomssatsningar, folkhälsa, kultur och idrott. Allt med
fokus på lokal utveckling.
Vad är det då som gör att Sparbanken Skåne väljer att sponsra Skåne Nordost gemensamma näringslivsdag?
Gunilla Bengtsson, bankchef för Nordöstra Skåne, berättar:
- ”Vi är en bank som vill bidra till nätverk och samverkan, det gör vi genom att möjliggöra mötesplatser såsom
Näringslivsdagen. För att kunna skapa nya kontakter och affärer behöver det skapas möjligheter för företagen
att träffas och prata med varandra. Många företag vill mycket och har klarat av de senaste årens utmaningar
och omställning bra. Det finns ett driv hos företagen i vår region som är helt unikt och vi hoppas att
Näringslivsdagen kan bidra till långsiktig utveckling.”
På Näringslivsdagen kommer Sparbanken Skåne bland annat presentera delar av sin
konjunkturrapport.
- ”Vi ger en liten inblick i rapporten skånsk konjunktur, som släpps brett för allmänheten senare i maj. Vi ger ut
rapporten i samarbete med Öresundsinstitutet och har gjort så sedan 2018. Skånsk konjunktur ger oss viktiga
insikter och ”koll på läget” inför framtiden, och brukar vara mycket uppskattad.”
Gunilla - hur skulle du definiera Näringslivsdagens fokusord, Framtid, Drivkraft och Förnyelse. Svaret kommer
snabbt och säkert:
Framtid är positivt, möjlighet och utveckling
Drivkraft är att ta tillvara på möjligheter
Förnyelse är att tänka om och tänka nytt
Vad betyder näringslivsdagen för dig med ett ord? - ”Tillsammans”! Så tillsammans med Sparbanken Skåne,
vill vi passa på att välkomna er till Sveriges Bästa Näringslivsdag den 9 maj.
Klicka här för länk till Sparbanken Skåne!

BJ Montage AB och Plattkungen AB i Bromölla kommun har bokat
sina biljetter till Sveriges Bästa Näringslivsdag!

..................................................................................................................................................................
I Bromölla var Annika Svensson och Christian Jarl på BJ Montage AB som vanligt på hugget med att anmäla
sig när det vankas näringslivsmingel och utbyte med andra! Denna gång tillsammans med Pontus och Casper
Jarl på Plattkungen AB. Nu har de säkrat sina platser till Sveriges Bästa Näringslivsdag!
BJ Montage arbetar med akustik och undertak som specialitet. Här är ett axplock pågående projekt: Seaside
Åhus, Sånnahallen i Åhus, Entré i Malmö, Hymer Center i Lomma och Snogeholms Slott i Sjöbo. Exempel på
färdiga projekt är Sånnaskolan i Åhus, Helgedalskolan i Kristianstad, Källängens förskola i Malmö,
Gullåkraskolan i Staffanstorp samt bilhallar och träningslokaler. Företaget arbetar i hela Skåne med
tyngdpunkt på Malmö, Lund och Kristianstad.
Plattkungen AB har sedan starten 2020 snabbt byggt upp en gedigen kundkrets och har fina referensobjekt
varhelst kakel och klinkers kan användas, som t.ex. badrum, kök, uterum och tvättstuga. Företaget utför även
stora som små jobb inom golvavjämning. Plattkungen jobbar med uppdrag både mot flera bygg- och
husföretag samt privatpersoner.
Varför deltar ni på Sveriges Bästa Näringslivsdag?
- "Eventet ger oss möjlighet till nätverkande och till möten med kunder, partners och leverantörer. Vi får även
mycket inspiration och tips! Vi brukar vara många företagare från Bromölla som deltar. Hoppas vi blir riktigt
många även i år. Gå nu in och anmäl er, uppmanar Annika!"
Hur skulle ni med vart sitt ord beskriva vad Näringslivsdagen betyder för dig och ditt företag?
- "Nätverkande, kunder, givande, inspirerande."

Åk hållbart med Kagans buss!

...........................................................................................................................................
Kagans buss erbjuder inte enbart prisvärda bussresor till Europa. Kagans Buss erbjuder också deltagare på
Sveriges Bästa Näringslivsdag 2022 en möjlighet att åka buss från Kristianstads Centralstation till KristianstadÖsterlen Airport där eventet genomförs. Så om du vill åka hållbart och kollektivt till Sveriges Bästa
Näringslivsdag erbjuder Kagans Buss transport den sista sträckan. Mer information om denna möjlighet
kommer att skickas ut till er som har anmält er när eventet närmar sig.

Vill du och ditt företag vara en del av besökarnas upplevelse under
dagen?
Har ni, precis som vi fokus på Framtid, Drivkraft och Förnyelse?
Då finns det möjlighet att bli en del av Sveriges Bästa Näringslivsdag som utställare eller sponsor.
Läs mer på hemsidan eller kontakta
Ida Abrahamsson, Utvecklingsledare Skåne Nordost.
Mobil: 072-885 78 98
Mail: ida.abrahamsson@kristianstad.se

