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Vilka resultat kan vi som företagare uppnå genom att vi samverkar?
Den här eftermiddagen/ kvällen ger dig inspiration, kraft och energi till att skapa långvariga affärsrelationer.
Vill du få verktyg för att utveckla dina kundrelationer, skapa klimat präglat av
tillit, respekt och öppenhet—då skall du komma till Företagarna Östersund’s
”Våga Vinna” - 13 september, 2012 på Jamtli Restaurang Hov

Susanne Norman—

flygplatschef på Swedavia Åre Östersund och

har med sitt mod, engagemang och en smula galenskap skapat ett åtråvärt och oerhört stort evenemang i Östersund, Jämtland—hon stänger
av flygplatsen i tre dagar för att få STCC—en motortävling, hit till stan.
Kom och lyssna hur hon gjorde det!

Pär-Åke Sundholm—

Grundare av Taktik AB

- som ger dig verk-

tyg för att förbättra dina relationer, till medmänniskor, medarbetare och
kunder med utgångspunkt att det är du som är nyckeln! Denna eftermiddag får du med dig konkreta tips för att förbättra dina kundrelationer!

Program:

Plats:

14.30 Affärsmingel, registrering
och kaffe
15.00 Michael Schahine, Företagarna, hälsar välkommen!
15.15 Våga göra något stort!
Susanne Norman, Swedavia.
16.35 Bensträckare, kaffe & kaka
17.10 Förbättra dina kundrelationer - Pär-Åke Sundholm Taktik AB
18.00 Årets Företagare koras i
Östersunds kommun

Jamtli Historieland,
Restaurant Hov —
www.jamtli.com/
15590.restaurang_hov.html

18.30 Matbuffé och mingel Underhållning av MANGO!
Pris inkl. buffé: Medlem: 250 kr
Ej Medlem: 300 kr

Anmälan:
http://www.foretagarna.se/
Regioner/Jamtland-Harjedalen/Vaga
-Vinna/

Dagens moderator är Martin
Kjellerstedt—
känd i Östersund som den
kvicktänkte och ödmjuke
trubaduren, DJ, partyband,
&
konferencier!

Kom ihåg!
Ta med många visitkort—byt,
ge bort, få—visitkort är en
värdehandling! Du vet aldrig
var nästa affärsuppgörelse
sker.
Utlottning av fina priser kommer även att ske med hjälp
av ditt visitkort—så ladda
visitkortshållaren och kom
med på en givande Våga
Vinna-dag!
I samarbete med:

Pris för övernattning på Gamla
Teatern: enkelrum 799 kr, dubbelrum 920kr.
Boka på 063-51 16 00, och ange
att du deltar i Våga Vinna.

