Åtvidabergs
Entreprenörsdag
fredag
9 nov 2018

www.nc-atvidaberg.se

Datum: Fredag 9 november
Plats:
Kulturhuset
12.00

Gemensam lunch

13.00

Välkommen
Marianne Jansson
VD Näringslivscentrum

13.10

Landet Åtvidaberg
Ronny Mårtensson
VD Åtvidabergs Sparbank

13.30

Bryt normerna
Peter Siljerud

14.45

Fikapaus

15.10

Paneldebatt

15.30

Framtidens försäljning
Peter Siljerud

16.15

Kort paus

16.30

Trend- och idéworkshop
– Vilka trender har störst påverkan
på företagande i Åtvidaberg?
– Hur kan man möta utvecklingen?

17.50

Reflektion och sammanfattning

18.00

Slut – paus före kvällsprogram

Plats:

Facetten Företagspark
(ingång vid Suckarnas bro)

19.00

Välkomstdrink och mingel

19.30

Middagsbuffé serveras

01.00

Slut

Peter Siljerud har i 15 år arbetat som
trendspanare och framtidsforskare. Han
är en erfaren och internationellt uppskattad
föredragshållare som har inspirerat mer än
40 000 personer under åren. Hans senast
bok heter ”Bryt normerna – allt du lärt dig
om arbetslivet är fel” och den kommande
boken ”55 trender inom sälj och marknad”
släpps i november.

Bryt normerna
Som vi alla vet förändras världen i ett allt
snabbare tempo. Men arbetslivet gör det
inte. Hur kommer det sig att vi håller fast vid
förlegade sätt att arbeta, skapa incitament,
organisera och leda anställda? Under detta
föredrag utmanar vi konventionella sanningar
och presenterar nya inspirerande sätt att
bryta mot vedertagna normer.

Framtidens försäljning

– Underhållning av Malte Hallquist
– DJ Bruno spelar och baren är öppen hela kvällen

!
www.nc-atvidaberg.se · senast den 25 oktober 2018.
• Endast dagprogrammet inklusive lunch och fika:
295 kr – Medlemmar i NC betalar 195 kr
• Endast kvällsbiljett (middag, underhållning, DJ och bar)
295 kr – Medlemmar och medlemmars gäster betalar 195 kr
• Kombibiljett – både dag och kväll: 495 kr – Medlemmar 295 kr

OBS! Till kvällen kan du köpa till extra biljetter för respektive,
anställda, kunder, leverantörer och vänner. Läs mer vid anmälan.
Vid ev frågor: info@nc-atvidaberg.se · 0120-135 95.

Global konkurrens och större utbud är
utmaningar för många företag. Lägg till
detta vikande kundlojalitet och det är
uppenbart att det krävs nya innovativa
metoder för att fånga kunderna. Detta
föredrag presenterar centrala trender
inom försäljning och ger inspiration
om hur man med nytänkande kan
lyckas i framtiden.

Sponsorer

Näringslivscentrum arbetar oberoende för att
utveckla Åtvidaberg ur ett näringslivsperspektiv.
Vi bygger broar mellan företag, kommun, organisationer, universitet och flera andra aktörer. Vi har en
betydande del i att Åtvidaberg rankas högt när det
gäller företagsklimat och tillväxt. För dig som driver
företag i kommunen är vi en samlande kraft i ett
både praktiskt och strategiskt nätverk. Vi förmedlar
nyttigheter, kunskap och kontakter. Vi har ett gott
samarbete med kommunledningen och kan driva
projekt som förbättrar villkoren för olika branscher.

www.nc-atvidaberg.se
Näringslivscentrum
i Åtvidaberg AB
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