Välkomna till vårens

Näringslivsluncher
2019
Torsdagen den 7/2 kl. 11.30 - 13.00

Falkenberg Strandbad

Från idé till börsbolag

Patrik Gunnarsson
Wahlén

Patrik Gunnarsson Wahlén, som är uppvuxen i Falkenberg, startade 2003 Volati tillsammans
med Karl Perlhagen. Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar bra bolag till rimliga
värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Bolaget
omsätter idag sju miljarder och är sedan något år tillbaka noterat på Stockholmsbörsen.
Patrik var under många år vd i bolaget och är sedan ett år styrelseordförande. Missa inte
hans spännande berättelse.

Fredagen den 5/4 kl. 11.30 - 13.00

Falkhallen

Hur skapar man extraordinära resultat?
Förutsättningarna har aldrig varit bättre för att ha en framgångsrik karriär och samtidigt bo
på landsbygden. Magnus Adler bor i Asige och arbetar som it-chef på Bergendahls Food i
Hässleholm. Innan flytten med familjen till Halland arbetade han som rådgivare och
entreprenör i Shanghai. Med sin internationella erfarenhet av affärsutveckling delar han med
sig av konkreta tips på hur du uppnår extraordinära resultat i vår snabbt föränderliga värld.

Magnus Adler

LUNCHVÄRD:

Fredagen den 17/5 kl. 11.30 - 13.00

Falkenberg Strandbad

Framtiden är här – ta vara på digitaliseringens möjligheter
Digitalisering anses vara den starkaste förändringsfaktorn i samhället idag. Det pågår en stark
strukturomvandling som skapar nya möjligheter men också utmaningar för samhälle,
näringsliv och människor. Åsa Zetterberg, bördig från Falkenberg, har haft rollen som
regeringens första chief digital officer. Välkommen att lyssna till hennes tankar och
erfarenheter.

Åsa Zetterberg

LUNCHVÄRD:

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
populära frukostföreläsningar på hotellet i
Ullared. Anmäl dig på vår hemsida till den
8/2, 22/3 och den 10/5.

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

MEDARRANGÖRER:

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

