VÄLKOMMEN
till en eftermiddag med information, inspiration & mingel för nystartade och blivande företag.
Har du nyligen startat ett företag? Funderar du på att ta
klivet in i företagarvärlden? Har du drivit företag en tid,
men vill få ny inspiration? Oavsett vad, så är detta
en eftermiddag för dig.

Nordanstigs näringslivskontor deltar i samarbetet.
Det känns roligt att få välkomna även företagare från
Nordanstig!

För tredje året arrangerar vi det vi kallar för Nyföretagar
evenemanget i Hudiksvall. Syftet är att informera,
inspirera och skapa nyfikenhet på livet som företagare.

Tillsammans med våra samarbetspartners hoppas vi få träffa
dig som startat företag i Hudiksvalls och Nordanstigs
kommun under åren 2012 – 2015, dig som funderar på
att starta företag och dig som kanske har startat men inte
längre driver företag.

Under en eftermiddag får du helt kostnadsfritt ta del av
inspirerande föreläsningar och en minimässa med flera av
de viktigaste aktörerna inom stöd, råd och information
för nya företag. Dessutom får du möjlighet att mingla
och nätverka med andra deltagare. Nytt för i år är att

Du som har startat företag gör en viktig insats för att
utveckla kommunen och näringslivet i vår region.
Det är vi väldigt glada för!

			

Varmt välkommen!

MIKAEL LÖTHSTAM

MONICA OLSSON

Kommunalråd Hudiksvall

Kommunalråd Nordanstig

LENA ILIC-MATTSSON

BARBRO BJÖRKLUND

AGNETHA PÅHLIN

VD HNA

Nordanstigs Näringslivskontor

NyföretagarCentrum Hälsingland

NÄR:

PLATS:

ANMÄLAN:

Måndag den 9 november,
kl. 15.00-20.00

Högliden konferens,
Hudiksvall

Är kostnadsfri
men bindande

Vid eventuella frågor, kontakta gärna:
Veronica Fjäll, Hudiksvalls Näringslivs AB: veronica.fjall@hna.se, 0650-55 66 31
Barbro Björklund, Nordanstigs Näringslivskontor: barbro.bjorklund@nordanstig.se, 070-690 89 60

VÄLKOMMEN TILL OSS MED DIN ANMÄLAN!
Anmäl dig på: www.hna.se/foretagsdialogen

LÄS OM VÅRA TALARE PÅ NÄSTA SIDA

HASSE PERSSON • Moderator
Hasse Persson, journalist & programledare, arbetar för och med
människor. Han har arbetat på Sveriges Radio i snart 40 år men
också som nyhetsreporter, arbetsledare och annat genom åren.
Hasse har också varit moderator vid olika nyföretagaraktiviteter.

FREDRIK NILSSON • TV4-Gruppen
Fredrik Nilsson har arbetat med försäljning i 20 år och har erfaren
het från de flesta branscher och typer av försäljning. Hans föredrag
kommer att handla om försäljning i allmänhet och nyttiga verktyg
att använda i sälj- och marknadsföringsarbetet i synnerhet. Fredriks
mål är att dela med sig av konkreta och användbara verktyg som
han använder dagligen själv. Hans övertygelse smittar av sig på
publiken. Detta är en föreläsare som istället för att prata om teorier
fokuserar på ett innehåll som han vet fungerar i praktiken.

PANELEN
LINDA TOLIND

LENA E ANDERSSON

DANIEL WAHLBERG & ANDERS OLSSON

flickan.com

Hotell Temperance och Lenas mat

Nactus AB (Saga Budget)

Linda Tolind är egenföretagare och jobbar
huvudsakligen med motivlackering i verkstaden
hemma i Årskogen. Hon arbetar även med
tatuering, grafisk design, fotografering och
utbildning. Linda är utbildad fotograf och gra
fiker och jobbade många år i Oslo inom reklam
och foto innan hon flyttade tillbaka till Sverige.

Lena E Andersson driver sedan ett halvår
tillbaka anrika Hotell Temperance i Hudiksvall.
Hotellet har funnits sedan 1905, har 10 rum
och två konferensrum. Lena arbetar dessutom
med catering i sin firma Lenas Mat. Hon är
utbildad kock och har jobbat med catering i
5 år, samtidigt som hon har drivit restaurang
under tre somrar.

Daniel Wahlberg och Anders Olsson äger och
driver aktiebolaget Nactus AB tillsammans.
Nactus utvecklar programvara. Företagets
första produkt är SAGA Budget, en program
vara för assistansföretag som ogillar att förlora
pengar. SAGA Budget är ett budget- och kal
kylprogram som gör avancerade beräkningar
på ett enkelt sätt. Programvaran säljs till både
privata och kommunala aktörer.

Företaget flickan.com startade hon som ett
hobbyprojekt i en starkt mansdominerad
bransch år 2005. Sedan 2009 är Linda före
tagare på heltid och lackar både traditionella
objekt som motorcyklar, lastbilar och hjälmar
och mer udda föremål som proteser, brevlådor
och brandsläckare.

Lena startade sitt första företag för 30 år sen
och har sedan dess varvat företagande med
anställningar. Hennes senaste anställning var
på Hälsingetidningar som taltidningsredaktör.

Parallellt med arbetet på Nactus arbetar Daniel
som ekonomichef på A-Assistans AB och
Anders som systemutvecklare på Cargotec.

Fler paneldeltagare tillkommer.

