WELCOME TO
LUNCH
NÄR

Torsdag 15 januari

TID

12:00 - 15:00

VAR

Gummifabriken, Värnamo
Stora Spritsen, plan 3

MÖT

Team Affärsracet, ledning STCC,
inspiratörer och kolleger från
näringslivet i Gnosjöregionen

PROGRAM
12:00 Start
Lunch
Om Affärsracet (Carola Öberg)
Om STCC (Daniel Sporre, Jonas Lundin)
13:30 Eftermiddagsrace, grupparbete
14:30 Målgång
Kaffe

Så bygger vi näringslivets egen mötesplats: Välkommen till en lunchträff som ger dig en tydlig bild av hur Affärsracet skapar värde för ditt
företag och regionen.
I ett omvärldsperspektiv jämförs
vår region med andra regioner
i konkurrens om tillverkning,
arbetskraft och besökare.

producerar varor och tjänster
med hög kunskap, ökar kompetens och attraktionskraft.

Affärsracet tillför framåtanda
och arbetsglädje för förbättrat
säljresultat och effektivitet!

Hur skall vi dra nytta av våra
styrkor, utveckla och stärka
konkurrenskraft samt på bästa
sätt möta de utmaningar som vi
står inför?

Och visst uppstår det massor
med nya möjligheter när människor möts. Bättre affärer genom
starkare kundrelationer, nya
kontaktvägar, trendinsikter och
nytänkande ger nya möjligheter.

Tillsammans bygger vi upp
Affärsracet som Sveriges största
mötesplats för innovation och
entreprenörskap.

Affärsracet är en resurs för
Gnosjöregionen och för ditt företag! Mässan sätter oss på kartan
som en ledande region som

Årets konferenstema är ”Optimal
resurshantering”. Vår viktigaste
resurs är dock de människor,
som lever och verkar här.

Du är viktig för Affärsracet,
precis som Affärsracet är viktigt
för ditt företag och regionens
framtid. Vi ses den 15 januari
12:00 på Gummifabriken i
Värnamo. Välkommen!

AFFÄRSRACET 27-28 MAJ
WELCOME TO BUSINESS

GNOSJÖREGIONENS
NÄRINGSLIVSRÅD

ANMÄLAN TILL LUNCH
I VÄRNAMO DEN 15/1

Gnosjöregionens näringslivsråd
Arenum, Anderstorpsvägen 24
332 36 Gislaved

Affärsracet flaggas som en drivkraft och motor för
Gnosjöregionens tillväxt och är ett samarbete mellan
hela näringslivet i GGVV: Gnosjöandans näringsliv,
Gislaveds näringsliv, Vaggeryds näringslivsråd och
Värnamo näringsliv.

Matilda Persson

Projektledning Carola Öberg
0371 22 69 75 carola@gna.se

0371 22 67 76
info@affarsracet.se
www.affarsracet.se

