Bollnäs 26 november
Program
09.00 Välkommen
Att göra affärer på Internet, Daniel Kaplan
Entreprenör och grundare av Tradera. Idag arbetar Daniel som VD för
en think-tank för entreprenörskap och tjänsteutveckling på internet och
mobila medier.

09.45
10.00

11.00

Inbjudan till seminarium för företagande kvinnor

Att göra affärer
på nätet!

Fika
Handeln på nätet, Linda Hedström Svensk Handel

Linda arbetar på branschförbundet Svensk Handel. Hon har koll på
trenderna inom e-handel. Vilka är det som väljer att handla på nätet
och vad är det kunderna efterfrågar? Hur stor är marknaden och hur
kommer den att se ut om 5 – 10 år?

Gävleborg - Sverige - Världen

Monica Pehrson och Mia Nordin är två lokala företagare som redan
byggt upp sin webbshop och med det fått en större marknad. Varför tog
de steget? Vad finns det att vinna? Vad har de för råd till andra som vill
skapa sig en global marknad?

Tid:

26 november 09.00-12.00

Plats:

Bollnäs, Folkhögskolan, Skolallén 10

Anmälan:

Via hemsida,
www.kvinnorsforetagandegavleborg.se
alt. via telefon 026-14 26 51

Söker du en större marknad för dina
varor/tjänster? Har du funderat på
att starta en webbshop eller bara
göra din webbsida mer säljande?
Då får du inte missa seminariet som
ger inspiration, information och tips
om hur du kan komma igång med
E-handel.

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till företagande kvinnor i
Gävleborgs län.

Välkommen!
De tre seminarierna som presenteras i denna folder är det första seminariet av flera som ska få dig att gå från idé till att starta din egen marknadsplats på nätet. Serien kommer att gå från inspiration till seminarier/
workshops för att få ditt företag ut på en global marknad. Seminarier
du inte har råd att missa, anmäl dig och var med på resan!

Kvinnors
företagande
Gävleborg

Gävle 19 november

Hudiksvall 24 november

Program
13.00 Välkommen
Handeln på nätet, Linda Hedström

Program
09.00 Välkommen
Handeln på nätet, Jessica Lindblom

13.45
14.00

09.45
10.00

Linda arbetar på branschförbundet Svensk Handel. Hon har koll på
trenderna inom e-handel. Vilka är det som väljer att handla på nätet
och vad är det kunderna efterfrågar? Hur stor är marknaden och hur
kommer den att se ut om 5 – 10 år?

Fika
Att göra affärer på Internet, Daniel Kaplan

Jessica arbetar på Handelns utredningsinstitut. Varje år gör hon och
hennes kollegor en e-handelsbarometer för att följa e-handelns
utveckling. Hur ser trenderna och framtidsutsikterna ut inom 		
e-handeln? Vilka gemensamma egenskaper har lyckade e-handelssajter?

Entreprenör och grundare av Tradera. Idag arbetar Daniel som VD för
en think-tank för entreprenörskap och tjänsteutveckling på internet och
mobila medier.

15.00

Gävleborg - Sverige - Världen

Titti Lundgren och Anna Stolt är två lokala företagare som redan byggt
upp sin webbshop och med det fått en större marknad. Varför tog de
steget? Vad finns det att vinna? Vad har de för råd till andra som vill
skapa sig en global marknad?

Fika
Att göra affärer på Internet, Daniel Kaplan
Entreprenör och grundare av Tradera. Idag arbetar Daniel som VD för
en think-tank för entreprenörskap och tjänsteutveckling på internet och
mobila medier.

11.00

Gävleborg - Sverige - Världen

Ingela Karlsson Hamrin och Anna-Lena Engman är två lokala företagare
som redan byggt upp sin webbshop och med det fått en större
marknad. Varför tog de steget? Vad finns det att vinna?
Vad har de för råd till andra som vill skapa sig en global marknad?

Tid:

19 november 13.00-16.00

Tid:

24 november 09.00-12.00

Plats:

Gävle, Winn Konferens, Norra Slottsgatan 6
(Ovanför McDonalds)

Plats:

Hudiksvall, Folkets Hus, Rådhusparken 1

Anmälan:

Via hemsida,
www.kvinnorsforetagandegavleborg.se
alt. via telefon 026-14 26 51

Anmälan:

Via hemsida,
www.kvinnorsforetagandegavleborg.se
alt. via telefon 026-14 26 51

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till företagande kvinnor i
Gävleborgs län.

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till företagande kvinnor i
Gävleborgs län.

Välkommen!

Välkommen!

