Tillväxt och Mångfald
Nytt tänk - Nya marknader
Att hitta nya tillväxtmöjligheter till sitt företag står i fokus för varje entreprenör.
Invandringen har tillfört Sverige ett tillskott av stark växande köpkraft med nya
konsumtionsmönster samt internationella kontakter och kompetens.
Vi bjuder in till en halvdagskonferens med ett stimulerande program, laddat med innovativa och
lönsamma möjligheter för ditt företag.

Järvsöbaden den 10 November 2009
Kom och bli inspirerad av sakkunniga och företagare!

Farbod Rezania - Svenskt Näringsliv
Farbod Rezania har stor kompetens i hur företag
tar tillvara på mångfaldens alla fördelar i näringslivet och hur vi kan växa/konkurrera både lokalt
och globalt.

Meta Troell - Svensk Handel
Omvärldsanalytiker Meta Troell ger oss
Inspiration till att våga nya satsningar och där
igenom nå nya kundgrupper på den
mångkulturella marknaden.

Rina Näslund- projektledare för Öppna Dörrar
Mångfaldskonsult ,”Vi tar det från vision till verkstad”.
Rina ger exempel och informerar om på vilket sätt kan
projektet hjälpa ditt företag med konceptet ”tillväxt och
mångfald”.
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Program
Shan Atci
Shan är moderator, programledare och stå-upp-komiker som arbetar med radio, TV,
festivaler, företag och skolor runt om i landet. Hans ämnen är, förutom underhållning,
kulturella skillnader, arbete, integration och främlingsfientlighet.

14:30 – 14:40

Inledning

14:40 – 15:20

Svensk Näringsliv - Farbod Rezania.

15:20 – 16:00

Svensk Handel – Meta Troell.

16:00 – 16:30

Öppna Dörrar – Rina Näslund.

16:30 – 17:00

Mingel – med möjlighet att träffa 3 näringslivsagenter som finns på plats för att
besvara frågor och boka kostnadsfri rådgivning. Vi serverar arabiskt kaffe/te och
tilltugg med inspiration från Medelhavet.

17:00 – 17:45

Möt företagare - som har anammat konceptet och skapat tillväxt ur mångfald.

17:45 – 18:10

Reflektion - frågor

18:10 – 18:30

Shans sketch – Shan ger sitt eget perspektiv på ”tillväxt och mångfald”

18:30 – 21:00

Middags buffé med Mellanösterns touch och bordsdryck.

Deltagare:
Konferensen vänder sig i första hand till ledare på små och medelstora företag. Observera begränsat antal platser.
Anmälan:
Bindande senast 2009-10-30 till - irene.lundvik@lansstyrelsen.se.
Tel. 026 – 17 12 65. Ange Namn, företag samt adress.
Kostnad:
350 kr per person (inkl moms) middag ingår.
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