TA DEL AV NACKAEFFEKTEN
KOM TILL FÖRETAGARTRÄFFEN 20 FEBRUARI
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 framgångsrika?
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.

FIRA 25-ÅRSJUBILEUM MED OSS
2019 har Företagarträffen funnits i 25 år!
Det är värt att fira.Det kommer bli en extra
festlig Träff och på kvällen blir det
jubileumspub och prisutdelning.

VÄLKOMMEN TILL NACKA
FÖRETAGARTRÄFF –
20 FEBRUARI 2019
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:

Nacka Företagarträff erbjuder
kompetensutveckling, inspiration,
lokalt nätverkande och möjlighet att
bidra och ta del av Nackaeffekten.

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.

Tillsammans bygger vi
ett starkare Sverige

• Träffen, som arrangerats varje år sedan 1994, drivs utan
vinstsyfte. 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 betona
att det är just mötet mellan människor som är själva förutsättningen
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
Företagarträff. Den andra är den lokala anknytningen. Ju mer
företagarna lär känna varandra, desto mer ökar förutsättningarna
att allt fler företag i Nacka med omnejd ska föredra att göra affärer
med varandra och inte gå över ån efter vatten i onödan.

DEN 20 FEBRUARI 2019 ÄR DET 25-ÅRSJUBILEUM!
VI FIRAR HELA DAGEN PÅ NACKA STRANDSMÄSSAN.
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.

Günther Mårder, VD Företagarna

PROGRAM
07.30–08.20: Frukost & invigning
Träffen öppnar för utställare, frukost serveras.
Invigning av träffen 2019 – Mats Gerdau håller
invigningstalet.
08.30–09.15: S
 eminarium – Keynote
Annika R Malmberg: Hjälpa varandra
till framgång.
09.30–10.15: Speed-dating
Organiserat affärsmingel – gör affärer, hitta
nya affärskontakter och samarbetspartners.

ANNIKA R MALMBERG
HJÄLPA VARANDRA TILL FRAMGÅNG

THERÉSE GEDDA
THE FUTURE OF WORK

10.30–11.15: Seminarium – Keynote
Therése Gedda: The Future of Work.

11.30: Nacka Företagarträff
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.
15.00: Puben öppnar Kom och mingla i cafét.

GÜNTHER MÅRDER
TWISTA AFFÄRSMODELLEN –
BLI EN BRANSCHVINANRE

15.00–15.30: Seminarium – Talare
Günther Mårder: Twista affärsmodellen –
bli en branschvinnare.
16.30–17.15: S
 eminarium – Keynote
Göran Adlén: Sälj mindre – älska mer.
17.30: J
 ubileumspub & Prisutdelning
Jubileumspuben öppnar, Henrik Silver
underhåller och Årets priser delas ut!

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

HENRIK SILVER

MENTALIST OCH TANKELÄSARE

GÖRAN ADLÉN

SÄLJ MINDRE – ÄLSKA MER

BOKA PLATS PÅ NACKA FÖRETAGARTRÄFF
Visste du att Nacka ligger i topp på listan Sveriges
mest lönsamma företag? Framgångsrika företag
som behöver produkter och tjänster, gärna av
någon som finns nära. Visa dem vad just du har
att erbjuda, boka plats och ställ ut på Företagarträffen den 20 februari 2019.

STÄLL UT PÅ
FÖRETAGARTRÄFFEN

PRAKTISK INFORMATION

Plats: Nacka Strandsmässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand
Tider för utställare: 07.30–16.00 med efterföljande prisutdelning och pub
Tider för besökare: 11.30–16.00 med efterföljande prisutdelning och pub

KÖP FÖRMIDDAGSBILJETT

fr. 4 250:Låt Nackas alla framgångsrika
företag 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
föreläsningar och speed-dating,
samt fri tillgång till vårt eftermiddagsprogram, prisutdelning,
mingel och AW.

FörmiddagsVIP 995:Det finns ett begränsat antal
förmiddagsbiljetter. Först till
kvarn.
I biljetten ingår fri entré och fri
tillgång till hela vårt program
med inspirerande föreläsare,
prisutdelning, mingel och AW.
Fri lunch med dryck, en kaffesamt en pubbiljett (vin, öl,
alkoholfritt eller tilltugg).

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
tillgång till vårt eftermiddagsprogram med inspirerande föreläsare, prisutdelning, mingel och AW.

KONTAKT: info@foretagartraffen.se
LÄS MER OCH BOKA PÅ FORETAGARTRAFFEN.se
Ett varmt tack till våra Partners som gör Nacka Företagarträff möjlig!

www.foretagartraffen.se

Arrangeras i samarbete med:

