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DAGENS PROGRAM

DAGENS GÄSTER

07.30–08.00

Frukost och mingel

08.00

Välkommen till Näringslivsdagen

08.05–08.35

Paneldiskussion under ledning
av dagens moderator
Anna Olin Kardell

Anna Olin Kardell är en av de mest
efterfrågade moderatorerna i näringslivssammanhang. Hon är i grunden journalist
och har synts i TV-rutan under Almedalsveckan där hon lett politiska debatter
och samtal. Förutom att hon leder dagen
kommer hon att leverera en spaning från
konferensen SXSW som beskrivs som en
av världens största och mest inspirerande
konferenser kring nya teknologier, nya
marknader, media och design. Konferensen
äger rum veckan innan Näringslivsdagen
och Anna kommer att vara på plats vilket
innebär att vi får rykande färska nyheter.

08.35–08.55

Spaning från konferensen SXSW
av Anna Olin Kardell

08.55–09.45

Föredrag av Gunnar Alexandersson
och Jonni Harrius

09.45–10.15

Kaffepaus

10.15–10.55

Föredrag av Amazon Web Services

11.00–12.00

Föredrag av Göran Adlén

12.05–12.20

Utdelning av priset
Årets företagare KFV 2019

12.20–12.30

Summering och avslut av dagen,
Anna Olin Kardell

OBS! Tiderna är cirkatider.

Göran Adlén, en av Sveriges främsta
framtidsanalytiker kommer att föreläsa
om den senaste forskningen och trender
inför framtiden som är intressanta för
näringslivet. 2014 blev Göran Adlén “Årets
föreläsare” och fick det prestigefulla
Narrenpriset av Svenska Eventakademin.
Han har flera gånger blivit nominerad till
“Årets talare” och fått hedersomnämnande
vid “Stora Talarpriset” tre år i rad.

GÖRAN
ADLÉN

Amazon Web Services. Ett av världens
största bolag har etablerat sig i Katrineholm.
Anläggningen stod färdigt under hösten 2018. En
representant från Amazon Web Services berättar
om verksamheten.
Gunnar Alexandersson, medgrundare
till Styra AB och StyrelseAkademien Östsverige,
kommer att prata om framgångsfaktorer för att
nå dina mål som företagare. Att formulera ett
skriftligt ägardirektiv med ägarnas gemensamma viljor och mål samt tillsätta en aktiv och
professionell styrelse med rätt kompetens och
erfarenhet är starka framgångsfaktorer oavsett
storlek på företaget.
Jonni Harrius är grundare, delägare och
tidigare VD i Ateles AB. Idag strategisk rådgivare
inom e-handel samt externa styrelseuppdrag
berättar om Ateles spännande styrelseresa, från
6 medarbetare och 4 Mkr i omsättning år 2004
till cirka 70 medarbetare och 75 Mkr i omsättning
idag.
Jonni och Gunnar beskriver den stora nyttan
med extern styrelseordförande och ger konkreta
tips.

Näringslivsdagen är kostnadsfri. Frukost och fika ingår (anmäl ev allergier). Sista anmälningsdag 10 mars.
Obligatorisk anmälan och information: https://goo.gl/forms/idEYawTysWQl0bPN2
Kontaktperson: louise.magnusson@kfvmarknadsforing.se, 072-502 04 60
Arrangörer:

