Välkommen till

Swedbanks Näringslivsdag 2015
17 november, Hotel Tylösand, Kongresshallen kl. 11.30 -17.00
Registrering och lunch kl. 11.30 – 13.00

		
Idrotten som utvecklingsfaktor för samhälle och näringsliv
Årets
tema
Program:
Inledning

Jonas Bergqvist, Bankchef på Swedbank i Halmstad, hälsar alla varmt välkomna till en
spännande dag där idrotten som utvecklingsfaktor står i centrum. Glädje, engagemang och
gemenskap är starkt förknippade med idrott. Andra intressanta mervärden är hälsa, integration,
kommersiell samverkan och sponsring samt personlig utveckling och ledarskap.

Vår ekonomi

Olof Manner, chef för Makroanalys i Swedbank ger oss en global makroekonomisk genomgång
med nedslag i aktuella händelser.

Idrottens möjligheter i Halmstad

Under ledning av moderator Jan Wifstrand lyfter vi fram olika sätt att utveckla idrottens möjligheter
i Halmstad. Johan F Lundberg, VD Destination Halmstad, ser de stora evenemangen som en
tillväxtmotor i näringslivet. Karin Mattson Weijber, RF:s ordförande under 10 år och ett förflutet
inom ridsporten är väl förtrogen med idrottens värde och möjligheter inom svensk idrott.

Paneldebatt med idrottsprofiler
Vi möter bland andra Jörgen Persson och
Susanne Erlandsson.

Paus
Framtidens sponsring

Identifiera trendskaparna och framtidssäkra din marknadsföring. Cecilia Perlind, Head of
Communication TNS, Sifo berättar om trender inom sponsring och event. Vad är bra sponsring?
Hur når du önskad effekt för din verksamhet och nytta för mottagaren? Hur påverkas arbetet på
marknadsavdelningen?

Att leda i ständig förändring

I ett unikt möte lär vi känna en av näringslivets mest spännande personer. Hans Vestberg,VD och
koncernchef för Ericsson, berättar hur det är att leda en verksamhet med 118 000 medarbetare i
180 länder och att verka i konstant förändring. Han talar om vikten av att lägga tid på saker som
skapar framtida värde. Hans är också ordförande i Svenska Handbollförbundet och
berättar hur idrotten påverkat hans ledarskap.

Anmälan:

Anmäl dig senast 11 november via www.swedbank.se/eventhalmstad
		Användarnamn: 20151117 Lösenord: 20151117

I samarbete med

Avgift:

595 kronor per person, inkluderar lunch och eftermiddagskaffe.

		
		
		

Medlemmar i Marknadsföreningen i Halland deltar
utan kostnad, ange ditt medlemsnummer i anmälan.
För att bli medlem gå till www.mih.nu

