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NÄRINGSLIVSDAGEN 2018
En dag med företagandet i fokus
Välkommen att boka din plats!
______________________________

Joakim Thörn hjälper företag
och organisationer att göra skillnad med kundupplevelser. Han
inspirerar och leder människor.
Resultatet är en värld med mer
wow-känsla och glädje. Hur får
du engagerade medarbetare som
säljer mer & kunder som betalar
mer. Joakim är föreläsaren som
aktiverar åhörarna med frågor
som gör att du måste känna efter och vara delaktig. Joakims
engagemang smittar av sig.
Varmt välkommen kl 13.30!

Ann Westin - svensk komiker
som är korad 3 gånger till årets
kvinnliga komiker med motiveringen ”Med sin timing och obetalbara kroppsspråk i symbios är
hon ett komiskt geni som aldrig
slutar att utvecklas”. Med sitt
härliga kroppsspråk, sin klockrena mimik och råbarkade humor framkallar hon skrattsalvor med sina skämt. Det går att
vara asrolig samtidigt som man
tar ställning, det visar Ann tydligt i sin föreläsning/stand-up!
Foto: Robert Eldrim
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14 november
kl 13.30- 21.30

Sånga-Säby
350 kr
På kvällen har vi nöjet att presentera John Lundvik!
John har varit låtskrivare till många artister men steg in i rampljuset när han blev
3:a i Melodifestivalen 2018. Som låtskrivare fick John sitt stora genombrott 2010
när han och Jörgen Elofsson skrev Kronprinsessan Victorias och Daniels bröllopsgåva ”When You Tell The World You’re Mine”. Låten framfördes av Björn Skifs och
Agnes och nådde stora framgångar! John bjuder på en show du inte vill missa!

inkl. föreläsningar, fika,
middag & show
Anmälan via formulär på
Ekerö kommuns hemsida:

www.ekero.se/naringsliv
Näringslivsdagen är en dag för företagare i Ekerö kommun,
stora som små!
Vill ditt företag vara utställare? Utställarplats från: 1500:Mer information hittar du på www.ekero.se/naringsliv
Boka din plats redan nu - begränsat antal platser!

Välkommen med
din anmälan!
Först till kvarn gällerbegränsat antal platser!

Näringslivsdagen arrangeras av Ekerö kommuns näringslivsenhet
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NÄRINGSLIVSDAGEN 2018
En dag med företagandet i fokus
Har du inte bokat din plats än? Gör det nu!

Utställare som var med 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adelsö Buss
Admit Ekonomi
Destination Ekerö
DG Gruppen
Edge of Talent
Ekerö Bostäder
Kommunikationsenheten
Ekerö kommun
Ekonomiteamet i Stockholm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Företagarna
Jobcenter, Ekerö kommun
Kultur & Fritid, Galan
MFF
Mäklarringen Ekerö
Mälaröarnas Nyheter
Mälarö Omsorg
Mälarö Städservice
Mälarö Tidning

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mälarö Träningsverk
Nyföretagarcentrum
Näringslivsrådet Ekerö
Polisen
SEB
Spannfod
Södertörns Brand FF
Tistlar & Pioner
Trafikverket
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16.30
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18.25
19.00
20.20
21.15

Lokalerna öppnar
Välkommen!
Föreläsning Joakim Thörn
Mässa/mingel 1 h		
Adam Reutersköld (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Tempen på företagandet
Stefan Pellén
Mässa/mingel 1 h		
Föreläsning Ann Westin
Årets Ekeröföretagare 2018
2-rätters middag		
Show med JOHN LUNDVIK
SLUT!
(cirkatider)
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Vem får priset?
Vi utser 2018´s
Ekeröföretagare
3 nominerade finalister
1 vinnare
Förra året valdes
Munsö-företaget
Medimex AB

Vi hoppas att vi ses!
Med vänliga hälsningar
Näringslivsenheten i Ekerö kommun
Vid frågor kontakta oss på naringsliv@ekero.se

”Näringslivet - en aktiv del av ett levande och växande Ekerö”

