
Framgång föder framgång, och Nacka har Sveriges 
mest lönsamma företag. Driver du företag eller  
jobbar du på ett företag i Nacka med omnejd? Vill  
du se vad som gör andra företag så framgångs rika?  
Välkommen till Nacka Företagarträff på Nacka 
Strandsmässan! 
Förmiddagen är öppen för utställare och viks åt seminarier och  
affärsnätverk. Då kan du som ställer ut hitta samarbetspartners, 
mingla och lyssna på intressanta föredrag. Vid lunch öppnar vi  
företagarträffen för besökare och här ligger fokus på utställningen, 
inspirerande föreläsare och nätverkande.

POLITIKERTORG
Ta chansen att möta våra lokala politiker på Politikertorget. Vad kan 
vi förvänta oss inför valet 2018? Diskutera de frågor som är viktiga 
för dig som företagare och privatperson i Nacka.

TA DEL AV NACKAEFFEKTEN
KOM TILL FÖRETAGARTRÄFFEN 21 FEBRUARI

VÄLKOMMEN TILL NACKA 
FÖRETAGARTRÄFF –  
21 FEBRUARI 2018
Förmiddag: seminarier, mingel och 
nätverkande
Eftermiddag: utställning och besökare
Kväll: prisutdelning och underhållning

”Kvalitet rakt igenom! 
Besökare, utställare 
och arrangemang”

Tidigare deltagare

NACKA FÖRETAGARTRÄFF HÅLLS PÅ:

THOMAS LUNDQVIST • FRIDA BOISEN • SVANTE RANDLERT



VISSTE DU DET HÄR OM 
NACKA FÖRETAGARTRÄFF?
•  Nacka Företagarträff räknas som Sveriges ledande mötesplats 

för företagare – träffen har i genomsnitt 200 utställande företag 
och mer än 2000 besökare.

•  Träffen, som arrangerats varje år sedan 1994, drivs utan vinst-
syfte. Arrangörerna – Företagarna Nacka Värmdö och Nacka 
kommun – arbetar ideellt med att förverkliga idén om en livaktig 
mötesplats för att stimulera kontakten, idéutbytet och affärerna 
för det lokala näringslivet. 

Visste du att Nacka Företagarträff kallas ”träff” för att vi vill be-
tona att det är just mötet mellan människor som är själva förut-
sättningen för utveckling och inspiration? Vi är övertygade om att 
detta är en sanning både i det privata livet och i affärsvärlden.

Det spontana mötet – chansen att träffas, lära känna varandra 
och umgås – är därför den ena grundförutsättningen för Nacka 
Företagar träff. Den andra är den lokala anknytningen. Ju mer 
företagare i Nacka lär känna varandra, desto mer ökar förutsätt-
ningarna att allt fler företag i Nacka ska föredra att göra affärer 
med varandra och inte gå över ån efter vatten i onödan.

Nacka har Sveriges mest lönsamma företag.  
Vi tror det beror på att vi har ett av Sveriges bästa 
företagsklimat och är en öppen kommun med starkt 
driv, där det är gott att både leva och verka.

Sveriges 
mest lön-

samma 
företag

Cirka 900 
nya företag 

per årTredje bästa 
näringslivs-

klimatet i 
Sverige

Hur har någon råd att 
inte ställa ut på 
Nacka Företagarträff?

Grundbulten i Sverige AB



PROGRAM

Programmet är under uppbyggnad. Läs mer om våra föreläsare och se aktuellt program på foretagartraffen.se/program

FRIDA BOISEN  
SÅ BLIR DU NUMMER ETT I DEN  

DIGITALA FRAMTIDEN

THOMAS LUNDQVIST  
FÖRSÄLJNING I  

OMVÄLVANDE FÖRÄNDRING 

07.30–08.00:  Frukost & invigning Invigning av träffen 2018 –  
Mats Gerdau håller invigningstalet.

08.00–08.45:  Seminarium – Keynote Thomas Lundqvist – 
Försäljning i omvälvande förändring.

09.00–10.15:  Speed-dating Organiserat affärsmingel – 
gör affärer, hitta nya affärskontakter och 
samarbetspartners.

10.30–11.15:  Seminarium – Keynote Frida Boisen – Så blir du 
nummer ett i den digitala framtiden.

11.30:  Nacka Företagarträffen öppnar för besökare  
Varmt välkommen att träffa alla företag som deltar.

11.30–12.30:  Lunch – för våra besökare finns det enklare lunch, 
kaffe och fika att köpa i vårt café

12.30–12.55:  Seminarium – Talare Nacka kommun:  
Gunilla Glantz – Allt du behöver veta om Nacka Stad

13.10–13.35:  Seminarium – Talare Handelsbanken: Ann Öberg, 
chefsekonom och chef för Economic Research –  
Det ekonomiska läget

13.50–14.15:  Seminarium – Talare Unibail Rodamco: Lars-Åke 
Tollemark, Managing Director Nordic – Handeln i 
framtiden, så utvecklar vi Nacka Forum

14.30–15.15:  Seminarium – Keynote Svante Randlert – Så blir  
du drömarbetsgivaren

15.30–15.55:  Seminarium – Talare Boo Energi: Fredrik Heleander  
– Träna ner din elräkning – kalorier blir kWh

16.10–16.55:  Seminarium – Keynote Niclas Wikström –  
Exemplet från verkligheten

17.15–18.00:  Seminarium och Prisutdelning Annie Lööf – 
Entreprenörskap och småföretagande. Årets  
priser delas ut!

18.00:  Afterwork och pub Afterwork och affärsmingel

ANN ÖBERG  
DET EKONOMISKA LÄGET

GUNILLA GLANTZ  
ALLT DU BEHÖVER VETA  

OM NACKA STAD

ANNIE LÖÖF  
ENTREPRENÖRSKAP  

OCH SMÅFÖRETAGANDE

NICLAS WIKSTRÖM  
EXEMPLET FRÅN VERKLIGHETEN

FREDRIK HELEANDER 
TRÄNA NER DIN ELRÄKNING –

KALORIER BLIR KWH

SVANTE RANDLERT  
SÅ BLIR DU  

DRÖMARBETSGIVAREN

LARS-ÅKE TOLLEMARK  
HANDELN I FRAMTIDEN,

SÅ UTVECKLAR VI NACKA FORUM



BOKA PLATS PÅ NACKA FÖRETAGARTRÄFF

STÄLL UT PÅ  
FÖRETAGARTRÄFFEN

fr. 3 900:-
Låt Nackas alla framgångsrika fö-
retag hitta just dig – boka din plats i 
utställningen. Sedan är det bara att 
stärka ditt varumärke gentemot ca 
200 företag och 2500 besökare.

I priset ingår, förutom monterplats, 
deltagande på två exklusiva föreläs-
ningar och speed-dating, samt fri 
tillgång till vårt eftermiddagsprogram, 
prisutdelning, mingel och AW.

ANMÄL DIG  
SOM BESÖKARE

Gratis!
Även om du och ditt företag inte 
ställer ut på Nacka Företagarträff 
är du varmt välkommen att bekanta 
dig med alla företag som deltar. 
Kom och få nya impulser och knyt 
nya kontakter!

I biljetten ingår fri entré och fri till-
gång till vårt eftermiddagsprogram 
med inspirerande föreläsare, pris- 
utdelning, mingel och AW.

PRAKTISK INFORMATION
Plats: Nacka Strandsmässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand
Tider för utställare: 08.00–17.00 med efterföljande prisutdelning och pub
Tider för besökare: 11.30–17.00 med efterföljande prisutdelning och pub

Arrangeras i samarbete med:
w w w . f o r e t a g a r t r a f f e n . s e

Ett varmt tack till våra Partners som gör Nacka Företagarträff möjlig!

Det lokala företagandet 
är mycket viktigt

Anna Kinberg Batra

Visste du att Nacka har Sveriges mest lönsam-
ma företag? Framgångsrika företag som behö-
ver produkter och tjänster, gärna av någon som 
finns nära. Visa dem vad just du har att erbjuda, 
boka plats och ställ ut på Nacka Företagarträff 
den 21 februari 2018.

KONTAKT: info@foretagartraffen.se
LÄS MER OCH BOKA PÅ FORETAGARTRAFFEN.se

Tillsammans bygger vi 
ett starkare Sverige

Günther Mårder, VD Företagarna


