Webbversion

Tipsa

Avbryt prenumeration

Framtid, Drivkraft och Förnyelse
Jonas Haak, VD på Kristianstad - Österlen Airport, hälsar oss alla välkomna
till en dag fylld med inspiration och nätverkande. Klicka på bilden och lyssna!
Det är åter dags att mingla, knyta nya kontakter och skapa nya spännande
affärer. Våra huvudtalare kommer att ta oss med på en resa in i framtiden.
Snart är 500 platser bokade så säkra din biljett innan det blir lapp på
luckan. Eventet är gratis! Anmälan stänger den 20 april så om du ännu
inte har anmält dig - boka din plats redan idag!
Vi ses den 9 maj klockan 10:00 - 15:00!
› Länk till Sveriges Bästa Näringslivsdag!

Nya utmaningar i ett
förändrat klimat!
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.

Gasa eller bromsa?
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. Det är då du
ska 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.
Detta är en hoppingivande, peppande föreläsning om hur du, trots
nuläget, kan bli en vinnare i framtiden. En föreläsning där vi också
tittar bakåt för att kunna se framåt!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Du har chansen att vinna två
flygbiljetter till Stockholm!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lunch från Fredholms!

Skåneflyg, som är en av våra utställare, skänker två
flygbiljetter till Stockholm. Flygbiljetter som kommer att
lottas ut bland våra besökare som deltar i en quiz
kopplat till utställarna.

Ni kommer inte att gå hungriga under dagen.
Fredholms fixar maten…

Peter Karlsson på Litografen i Vinslöv AB har bokat sin biljett!

Litografen AB är ditt kompletta tryckeri. Vill du trycka en limbunden bok med präglat omslag? Söker du rollups, dekaler eller vepor för att synas? Ska du göra ett adresserat utskick; vykort, flyer, folder eller broschyr?
Vill du göra en enkel häftad broschyr? Oavsett vad löser de det.
Litografen är ett Svanenmärkt tryckeri. De arbetar aktivt med att förebygga och minska sin miljöpåverkan samt
att utnyttja sina resurser på bästa möjliga sätt.
Peter - varför deltar du på Sveriges Bästa Näringslivsdag?
- Bra nätverk och ett ställe att skapa kontakter. Inspirerande seminarier.
Hur skulle du med ett ord beskriva vad Näringslivsdagen betyder för dig och ditt företag?
- Kontaktskapande!

Vill 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

