Välkommen till

Swedbanks Näringslivsdag 2016

8 november, Hotel Tylösand, Kongresshallen kl. 11.30 – 17.00
Årets tema

En resa mot framtiden med minnen i bagaget.

Program:

Registrering och lunch kl. 11.30 - 12.30
Inledning

Jonas Bergqvist, Bankchef på Swedbank i Halmstad och moderator Michael Jacobson hälsar alla varmt
välkomna till 10-årsjubileum av Swedbanks Näringslivsdag i Halmstad - en spännande dag fylld med resor
av olika slag.

Investera framåt – från Hallands horisont

Vår landshövding Lena Sommestad talar om näringslivets nyckelroll för regional utveckling och om hur stat
och näringsliv tillsammans kan värna en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vår ekonomiska resa

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

Visionen Halmstad

Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad gör en utblick mot Halmstads framtid med några
historiska tillbakablickar.

I huvudet på en normalstörd

Pär Johansson är ledare för Glada Hudik-teatern där utvecklingsstörda och ”normalstörda” agerar tillsammans.
Pär tar oss med på en resa där människor får en chans att utvecklas - en resa med både skratt och gråt.

Paus med kaffe
Allt nytt är inte bra - men allt bra kommer att vara nytt

Troed Troedsson en av Sveriges mest anlitade framtidsanalytiker. På ett roande och oroande sätt beskriver
Troed vart vår omvärld är på väg och varför detta händer och hur vi kan hantera det.

En resa från idé till succé och konsten att tänka tvärtom

Yngve Bergqvist är mannen som gjort en mörk och kall liten plats i Norrbotten känd över hela världen.
Ishotellet i Jukkasjärvi är ett underbart exempel på att göra det omöjliga möjligt.

		

Anmälan:

Anmäl dig senast 2 november via www.swedbank.se/eventhalmstad
Användarnamn: 20161108 Lösenord: 20161108

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

Hoppas
vi ses!

____________________________________________________________________________________
I samarbete med

