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Tipsa

Avbryt prenumeration

Snart är vi 600 deltagare på Sveriges Bästa Näringslivsdag
2022!
Detta är sista nyhetsbrevet som går ut till alla i vår prenumerationslista, anmälda som inte anmälda. Nu har vi
bara några få platser kvar innan vi når taket på 600 personer. Mer information om eventet kommer snart att
skickas ut till alla anmälda :-)!
Anmälan kommer att stängas den 20 april klockan 24:00, så boka din plats snarast om du har inte redan har
gjort det! Bara klicka på knappen "Boka min plats".
› Länk till Sveriges Bästa Näringslivsdag!

Späckat program med fokus på Framtid, Drivkraft och
Förnyelse.
Det kommer att bli ett späckat program med möjlighet till nätverkande, god mat och ny inspiration.
Tillsammans med er vill vi återigen skapa möjligheten att träffas, inspireras och förundras över allt som
näringslivet i Skåne Nordost har att erbjuda.

Arbetslivets framtida talanger!
Hur stöttar vi framtidens intra- & entreprenörer?
Hur tar vi tillvara på ungdomarnas driv och nyfikenhet
och hjälper dem utveckla sina förmågor? Vilka verktyg
och metoder finns som hjälper ungdomarna framåt i
Skåne Nordost?
Kom till Sveriges Bästa Näringslivsdag för att ta del av
våra diskussioner och samtal med de unga vuxna som
är arbetslivets framtida talanger! Ni får bekanta er med
koncepten och begreppen; UF-ungdom, Sommarföretag
och Unga i ledning.

Henrik Stjernberg på Advania AB var
första företagaren i Kristianstads kommun
att boka sin biljett!
Henrik var först av alla att anmäla sig till Sveriges Bästa
Näringslivsdag! Advania AB erbjuder kompletta IT-lösningar som
gör det enklare för din verksamhet att växa med IT. Med hjälp av
ledande teknologier, plattformslösningar, tjänster och strategiska
partnerskap erbjuder de noggrant utvalda lösningar som skräddarsys
efter varje unikt kundbehov. Deras fokus ligger på långsiktiga
relationer med både kunder och samarbetspartners samt att leverera
marknadens bästa service!
Henrik - varför deltar du på Sveriges Bästa Näringslivsdag?
- Jag tror på lokal förankring och värnar om människorna och
utvecklingen i Kristianstad. Ett viktigt verktyg är därför nätverksträffar
och kontakter för att skapa förståelse och sprida information om vilka
vi på Advania är och vad vi kan tillföra till regionen.
Hur skulle du med ett ord beskriva vad Näringslivsdagen
betyder för dig och ditt företag?
- Mötesplats

Marknadsföreningen i Nordöstra Skåne är en av våra utställare!
Föreningens vision är att stärka regionen, bl.a. genom att lyfta fram frågor och aktuella ämnen som berör och
stimulerar företagande och entreprenörskap med fokus på marknadsföring och försäljning.
Marknadsföreningen i Nordöstra Skåne skapar mötesplatser där det är enkelt för både små och stora företag
från olika branscher att knyta kontakter och utbyta erfarenheter.
Karl-Axel Hill, vice ordförande och övriga styrelsemedlemmar i Marknadsföreningen i Nordöstra Skåne,
kommer att finnas i montern för att berätta mer.
Karl-Axel, varför väljer ni att vara utställare på Sveriges Bästa Näringslivsdag?
- Vår medverkan under Sveriges Bästa Näringslivsdag är en självklarhet. Genom vår närvaro visar vi vårt
engagemang, vår delaktighet, och vårt intresse för alla som besöker evenemanget. Vi vill få möjlighet att
sprida vårt budskap både för att inspirera och inspireras och knyta kontakter som kan hjälpa oss att växa och
utvecklas som förening. Att vara en aktiv och attraktiv mötesplats för våra medlemmar och alla som besöker
våra event är grunden till vår drivkraft!
Hur skulle du med ett ord beskriva vad Näringslivsdagen betyder för dig och din organisation?
- Samverkan!

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 en sista möjlighet att bli en del av
Sveriges Bästa Näringslivsdag som utställare eller sponsor. Möjligheten varar enbart tills den 20 april
klockan 24:00!
Läs mer på hemsidan eller kontakta:
Ida Abrahamsson, Utvecklingsledare Skåne Nordost.
Mobil: 072-885 78 98
Mail: ida.abrahamsson@kristianstad.se

