VÄLKOMNA TILL HÖSTENS

NÄRINGSLIVSLUNCHER 2018
Fredagen den 14/9 kl. 11.30 - 13.00

Laxbutiken i Heberg

Cirkulära affärsmodeller och digitalisering
Mats Williander har under 10 år forskat om hur industrin med förbättrad lönsamhet och
konkurrenskraft kan bli eko-hållbara och bidra till ett framväxande hållbart samhälle. Daniel
Rudmark är seniorforskare med fokus på digital innovation. De kommer att ge dig inspiration och
tips på hur du kan utveckla ditt företag inom detta område. Båda arbetar på RISE Viktoria som är
ett oberoende forskningsinstitut.

MATS WILLIANDER
DANIEL RUDMARK

Pär Hammar, vd på NordDesign Kök i Falkenberg kommer berätta om hur han ser på cirkulärt
arbete och hur Almi bidragit i deras utveckling inom detta.
LUNCHVÄRD:

Fredagen den 12/10 kl. 11.30 - 13.00

Laxbutiken i Heberg

Hur påverkas företagandet efter valet?
Det har nu gått drygt en månad sedan vi hade vårt val i Sverige och det finns ett resultat. Vilka
förändringar kan vi vänta oss? Hur påverkar det företagsklimatet och den enskilde företagaren?
Tobias Krantz, numera chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv, har
tidigare varit högskole- och forskningsminister och riksdagsledamot för Liberalerna. Sina
erfarenheter från olika utskott och vad som sker i Riksdagshuset efter ett val, kommer väl
till pass när han ger oss sin analys.

TOBIAS KRANTZ

LUNCHVÄRD:

Fredagen den 16/11 kl. 11.30 - 13.00

Falkenberg Strandbad

Det moderna ledarskapet
I en föränderlig värld är det avgörande att som ledare ha förmågan att utveckla företaget utifrån
kundernas förväntningar och krav. Åsa Bergman, vd för Sweco, beskriver sin syn på ett modernt
ledarskap där delegering och tillit får människor att växa.
Åsa Bergman är utbildad civilingenjör från KTH och har under sina 27 år på Sweco haft många
ledande positioner. Hon arbetar i Stockholm, pendlar till bostaden i Östersund och kopplar av i sitt
sommarhus i Falkenberg.
LUNCHVÄRD:

ÅSA BERGMAN
ANMÄLAN & MER INFO

NÄRINGSLIVSFRUKOSTAR

MINIMÄSSA - UTSTÄLLARE

Varje medlemsföretag har rätt till två fria
platser. För ytterligare gäster är kostnaden
170 kr/person exkl. moms. Anmälan och
information
www.naringslivetfalkenberg.se.

Mellan kl. 07.30 – 09.00 har vi våra frukostföreläsningar. I höst sker dessa 7/9, 5/10
samt den 9/11 på Gekås Hotell i Ullared.

Vill du synas i samband med luncherna?
Kontakta marinette.larsson@falkenberg.se
för mer info eller ring 070-76 485 70.

Näringslivet Falkenberg

MEDARRANGÖRER:

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ: www.naringslivetfalkenberg.se

