
VÄLKOMMEN TILL  
NACKA FÖRETAGARTRÄFF 
– 23 FEBRUARI 2023
Utställare, seminarier, mingel, nätverkande, 
besökare, prisutdelning och AW

ANMÄL DIG SOM BESÖKARE

Hämta din fribiljett idag!
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.

NACKA FÖRETAGARTRÄFF  
HÅLLS I NACKA STRAND:

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



Vad är Nackaeffekten?
NACKAEFFEKTEN SKAPAR FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG
Rapporten ”Sveriges mest lönsamma företag” (Företagarna) visar att Nacka ligger i topp när vi undersöker vilka kommuner i 
Sverige som har de mest lönsamma företagen. Vi tror det beror på att vi har ett riktigt bra företagsklimat och är en öppen 
kommun med starkt driv, där det är gott att både leva och verka. Här startas ca 900 företag per år och många av våra 
framgångsrika företagare vill göra affärer lokalt.

•  Nacka Företagarträff räknas som Sveriges ledande lokala mötes
plats för företagare – träffen har i genomsnitt haft 200 utställande 
företag och mer än 2000 besökare.

•  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 Företagar
träff. 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.

VISSTE DU DET HÄR OM NACKA FÖRETAGARTRÄFF?
Tillsammans bygger vi 
ett starkare Sverige

Günther Mårder, VD Företagarna

”Kvalitet rakt igenom! 
Besökare, utställare 
och arrangemang”

Tidigare deltagare

Framgång föder framgång, och Nacka ligger i topp på listan 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 Strand Möten & Event –  
Årets energiboost!
Detta är dagen då du lägger grunden för resten av året. Ingen annanstans i landet kan man på en enda dag 
träffa så många lokala kollegor. Lär känna de som driver verksamhet i Nacka med omnejd – tillsammans 
skapar vi Nackaeffekten! 

Förmiddagen är öppen för utställare och viks åt seminarier och affärsnätverk. Då kan du som ställer ut hitta 
samarbetspartners, mingla och lyssna på intressanta föreläsare. Vid lunch öppnar vi företagarträffen för 
besökare och fokus är på utställningen och nätverkande.

TA DEL AV NACKAEFFEKTEN
KOM TILL FÖRETAGARTRÄFFEN 23 FEBRUARI



PROGRAM
07.30 – 08.40:  Frukost & invigning  

Träffen öppnar för utställare och VIP,  
frukost serveras. Invigning av Träffen 2023 –  
Mats Gerdau och Per Lejoneke hälsar  
dig välkommen!

08.40 – 09.30:  Seminarium: Drömarbetsgivaren och  
kundernas förstahandsval 
Svante Randlert

09.30 – 10.00: Affärsmingel  
Gör affärer, hitta nya affärskontakter och  
samarbetspartners.

10.00 – 10.45: Föreläsning: Vad är era framgångsnycklar? 
Therese Albrechtson.

10.45 – 11.30: Panelsamtal:  
Attrahera framtidens kompetens

12.00: Nacka Företagarträff  
öppnar för besökare  
Varmt välkommen att träffa alla  
företag som deltar.

12.00 – 13.00:  Lunch – för våra besökare finns det enklare  
lunch, kaffe och fika att köpa i vårt café.

13.30 – 14.15:  Seminarium: Hur mår vår ekonomi? 
Annika Winsth, Nordea och  
Günther Mårder, Företagarna

15.15 – 16.00: Seminarium: Artisten, varumärket  
& entreprenören 
Petter

16.00 – 16.30: Prisutdelning
16.30: Utställningen stänger
16.30:  AW-pub och affärsmingel 

Knyt ihop säcken från dagen med nya  
och gamla affärskontakter och  
samarbetspartners.

A NNIK A W INS T H & GÜN T HER M Å RDER 
HUR MÅR VÅR EKONOMI?

PE T T ER
ARTISTEN, 
VARUMÄRKET &  
ENTREPRENÖREN

T HERE SE A L BRECH T SON 
VAD ÄR ERA 
FRAMGÅNGSNYCKLAR?

S VA N T E R A NDL ERT 
DRÖMARBETSGIVAREN 
OCH KUNDERNAS 
FÖRSTAHANDSVAL

Programmet kan komma att uppdateras. Läs mer om våra föreläsare och se 
aktuellt program på foretagartraffen.se/program

Förmiddagens program äger rum i Snickeriet och eftermiddagens program i 
Järngjuteriet om inget annat anges



Arrangeras i samarbete med:

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!

STÄLL UT PÅ  
FÖRETAGARTRÄFFEN

fr. 4 950:-
Låt Nackas alla framgångsrika fö-
retag hitta just dig – boka din plats 
i utställningen. Få tillgång till ett 
starkt affärsnätverk och chans att 
stärka ditt varumärke gentemot 
alla företag och besökare.

I priset ingår monterplats, deltagande 
på en exklusiv förmiddag och affärs- 
mingel, lunch med dryck och kaffe-
biljett samt eftermiddagsprogram, 
prisutdelning, mingel och AW.

KÖP FÖRMIDDAGSBILJETT

Förmiddags- 
VIP 995:-
Det finns ett begränsat antal  
förmiddagsbiljetter. Ett enkelt sätt 
att ta del av nätverket runt Nacka 
Företagaträff. Först till kvarn!

I biljetten ingår fri entré och fri  
tillgång till hela vårt program –  
förmiddag och eftermiddag – med  
inspirerande föreläsare, mingel,  
prisutdelning och AW. Du får lunch 
med dryck och kaffe.

ANMÄL DIG  
SOM BESÖKARE

Gratis!
Är du nyfiken på de som driver  
företag i Nacka och närområdet? 
Du är varmt välkommen att delta  
i vårt nätverk. Kom och få nya  
impulser och knyt nya kontakter!

Varför inte besöka Träffen under 
lunchen. I vårt café kan du köpa 
både lunch och fika.

I biljetten ingår fri entré och fri till-
gång till vår eftermiddag med före- 
läsare, mingel, prisutdelning och AW.

VILL DU SYNAS LITE EXTRA? BOKA MONTER!
PRAKTISK INFORMATION
Plats: Nacka Strand Möten & Event, Augustendalstorget 6, Nacka Strand
Tider för utställare: 07.30–16.30 med efterföljande AW-pub
Tider för besökare: 12.00–16.30 med efterföljande AW-pub

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, delta på  
Företagarträffen den 23 februari 2023.

Är du intresserad av vad det 
innebär att vara Partner? 
Kontakta oss!

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


