
ENTREPRENÖRSMEETING
Vi bygger Norrlands bredaste entreprenörsnätverk!

             Hålltider

Fredag
16-18 Studiebesök 
19.30 Middag, trubadur och mingel

Lördag
9.00  Föreläsning Garantia,
  Mässa & Nätverkande
14-15 Föreläsning Peter Warg
15-18 SPA-mingel
19.30  Middag och show!

Hotell Lappland, Lycksele, 16-18 februari 2018

Missa inte vinterns entreprenörshappening i norra Sverige!
Sandströms Företagscoaching och Samarbetspartners bjuder in
ENTREPRENÖRER från SKOG, VÄG, ENTREPRENAD OCH ÅKERI att tillsammans 
med anställda och respektive boka in en weekend som förenar nytta med nöje.

- Studiebesök, Föreläsningar, Mässa, Mingel, Nätverkande, SPA, Middag, Show, 
Dans och Diskussioner. En helg som blir precis lika bra som vi gör den till, dvs 
helt fantastisk. 

Anmälan görs på bifogat formulär där även priserna finns och skickas senast 15 januari 
till ulf@foretagscoaching.se.
Program och anmälningsblankett finns även på www.foretagscoaching.se 

Studiebesök fredag kl. 16-18
Bussar avgår från Hotell Lappland 16,00 till ett
par av Lyckseles intressanta företag. 
Med start hos Maxmoduler. 

Mässa, nätverkande och mingel! 
Lördag 9-14 (Tjuvstart Fredag 19.30)
Alla samarbetspartners finns på plats i restaurangen, 
där vi i år har mässan, lunchen och föreläsningarna. 
Målet är att knyta nya kontakter, göra bra affärer, skapa 
nya nätverk, stärka sitt varumärke och helt enkelt ha 
ruskigt bra diskussioner med alla minglande personer.
Fredag börjar vi med gemensam middag 19.30 och 
minglar på med de som finns på plats.  

Föreläsning lördag  Peter Warg kl. 14-15

Positiv förändringspsykologi
Hur skapar vi en öppen , ärlig och produktiv
arbetsplats med mindre stress, en positivare 
                         attityd, större kreativitet, mer
                         medkänsla där alla kan utveckla
                        sina personliga styrkor, blomstra
                        och komma till sin rätt?

Middag och Show , Lördag 19.30 
Vi börjar incheckningen i restaurangen kl 19.30 och 20.00 drar Ständut Blakk igång uppvärmningen för kvällen. De 
som hört dom tidigare vet att temperaturen kommer att vara nära kokpunkten innan middagen är över. De som vill, 
vågar och kan, har efter denna urladdning lite lugnare dansmusik att se fram emot.
Bord kan förbokas i restaurangen i mån av plats.

SPA-mingel, Lördag från kl. 15
På mångas begäran träffas vi i SPA-avdelningen för att 
umgås och ha trevligt. Vi bjuder på snacks och dryck.

Föreläsning med Garantia Lördag 09.00 
Vi borgar för din investering!
Hur kan GARANTIA/Kreditgarantiföreningen underlätta 
för dig som företagare i det ofta krävande samtalet 
med banken/finansinstitutet och samtidigt minska din 
egen risk? Caroline Nyström berättar om hur en fören-
ing av företagare kan hjälpa andra företagare vid 
nyinvesteringar.

Han finns även med oss 
under dagen och kvällen för 
att med sina trollerikonster 
både förskräcka och förvåna 
oss. Så håll i era värdesaker, 
annars kan ni få hämta dom 
på scenen...
Ni vet aldrig vad som händer 
under eftermiddag och kväll.


