Webbversion

Tipsa

Avbryt prenumeration

Ett stort TACK till alla er som kom och hjälpte oss att
förgylla dagen.
När över 500 personer från näringslivet i nordöstra Skåne samlas i solskenet på Sveriges Bästa
Näringslivsdag på Kristianstad Österlen Airport blir det succé!
Äntligen efter två års uppehåll kunde den efterlängtade näringslivsdagen genomföras! Många skratt och
samtal fyllde atmosfären, samtidigt som kaffet flödade, det bjöds på gott bröd från Duvanders och Fredholms
goda lunchmeny fyllde oss med ny energi.

Syftet med dagen är att ge er möjligheten för nätverkande, men även erbjuda ny inspiration och kunskap
genom föredrag och panelsamtal. Med de senaste årens utmaningar i ryggen valdes årets fokus till Framtid,
Drivkraft och Förnyelse.
Johan Wester lotsade publiken genom programmet med en humoristisk och lättsam ton. Dagen bjöd bland
annat på en föreläsning av Madeleine Westin om nya utmaningar i ett förändrat klimat, men även på föredrag
om Livsmedel en framtidsbransch, Framtidens unga talanger, uppsnack inför handbolls VM 2023 samt
Konjunktur och framtid med Sparbanken Skåne.
Det blev helt enkelt Sveriges Bästa Näringslivsdag i Skåne bästa Delregion Skåne Nordost!

Göran Adlén –
Gasa eller bromsa
Göran fick denna gång ”bromsa” sitt deltagande på
grund av ett ryggskott, ett besked som var mycket tråkigt
och många hade sett framemot hans föredrag. Men som
plåster på såren erbjuder Göran näringslivsdagens
deltagare en möjlighet att ladda ner föredraget ”Gasa
eller bromsa”.

X
Läs in QR-koden i er telefon så kommer ni
direkt till föreläsningen Gasa eller bromsa
med Göran Adlén.

X
Utvärdering av eventet!
För att kunna förbättra och förfina kommande
Näringslivsdagar, vill vi gärna att ni svarar på vår
utvärderingsenkät. Vi kommer att skicka ut en länk till
enkäten via Trippus, samma som ni fick bekräftelsen
inför dagen ifrån.
Gå gärna in och besvara utvärderingen, Tack.

Missade du dagen, eller vill veta mer om vad som hände?
På hemsidan http://sverigesbastanaringslivsdag.se/ kommer vi att lägga ut foto och filmer från dagen.
Klicka här för att nå hemsidan för Sveriges bästa Näringslivsdag

Tack!
Önskar hela Skåne Nordosts arbetsgrupp för Sveriges Bästa Näringslivsdag! Håll utkik efter våra utskick, så
ses vi nästa gång…

