Anmäl dig till
föreläsningarna genom
kontaktuppgifterna nedan!

FÖRELÄSNINGSPROGRAM 27 MARS

I samband med årets Våga Vara Egen erbjuder Ung Företagsamhet tillsammans med
Näringslivsavdelningen Jönköpings kommun, ALMI och Svenskt Näringsliv olika föreläsningar på
Elmia under mässdagen den 27 mars. Ingång sker via entré 4 Nord, föreläsningarna äger rum i
Dag Hammarskjöldsalen.
NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN, Frukostmöte
Tid 07.45-8.30
Välkomna till ett Frukostmöte där vi målar upp tankarna kring framtidens
Welcome2work. Vi beskriver nya arbetssätt och metoder som skapar
förutsättningar för en spännande resa!
Best Gamer Job lanserades i samband med Dreamhack Winter 2013 och fick stor
uppmärksamhet internationellt. Jönköping går i samarbete med Dreamhack ut
internationellt och rekryterar två gamers som anställs under maj och juni 2014 och
får i uppdrag att bidra till spelifieringen av Jönköping. Läs mer genom att klicka här.
Mat: Frukosten står framdukad från 07.15
Anmälan till frukostmötet sker till Monica Raske,
monica.raske@jonkoping.se eller telefon 036-10 55 20

ALMI FÖRETAGSPARTNER, Entreprenörer utan gränser
– Hållbart och lönsamt
Tid 08.45-10.15

Björn Söderberg är en av Sveriges mest spännande unga entreprenörer. Han
driver tre företag i Sverige och Nepal som kombinerar socialt ansvar med
lönsamhet. Björn berättar om sina värsta dilemman som entreprenör i ett
utvecklingsland. Framgångar blandas med misslyckanden. Björn visar med
konkreta exempel från sina företag hur hållbart blir lönsamt och hur framtidens
företag kommer att se ut. Läs mer om Björn genom att klicka här.
Anmälan till Björn Söderbergs föreläsning sker via www.almi.se/jonkoping.
Kontaktperson på Almi: Magnus Gustafsson, telefon 036-30 65 32

UNG FÖRETAGSAMHET, Inspirationsföreläsning för
nya UF-elever
Tid 10.30-11.30

Frans och Emma är båda fd UF-företagare som sedan gymnasiet har gjort otroliga
resor. Under UF-tiden var de bittra konkurrenter men idag jobbar de tillsammans
för att se till att fler ungdomar vågar utforska sin egen företagsamhet. Läs mer om
inspirationsföreläsningen genom att klicka här.

MISSA INTE!
VÅGA VARA EGEN
Regional mässa i
UF-företagande
Under ett år driver
gymnasieeleverna sitt
UF-företag, mässan är
den stora höjdpunkten
och tillfället för eleverna
att visa upp sina idéer för
näringslivet och för
allmänheten.
Plats: A-hallen, Elmia
Tid: 10.00-16.00

Anmälan till inspirationsföreläsningen sker till Malin Blomqvist,
malin.blomqvist@ungforetagsamhet.se eller telefon 073-3805994

SVENSKT NÄRINGSLIV, Företagarlunch
– Sverige tar matchen!
Tid 11.45-13.30

Vi är alla beroende av konkurrenskraftiga företag. Det är företag som i stenhård
konkurrens tar matchen, i Sverige och utanför landets gränser, som vinner
kundernas förtroende - som överlever, växer och anställer. Det är också dessa
företag som skapar resurserna till vår välfärd. Läs mer om företagarlunchen
genom att klicka här.
Mat: Lunchen serveras från 11.45
Anmälan till företagarlunchen sker till Mona Borgström,
mona.borgstrom@svensktnaringsliv.se eller telefon 036-30 32 04

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN, Camilla Littorin
– Summering av dagen
Tid 13.30-13.45
Summering och avslutning av föreläsningsprogrammet.

Varmt välkomna!

I samarbete med:

