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Nu är det dags igen för succéaktiviteten  

- Business to business –  
Affärstorget med Tyresö kommun

3 JUNI dukar vi med hjälp av en extern partner upp  
16 stycken affärsmöten på 15 minuter för att bygga  
relationer och genomföra engagerade affärssamtal.  
Du kommer att uppleva en intensiv och rolig efter- 
middag med 100% fokus på affärer.
 En moderator håller ordning på tid, plats och höjer 
energinivån. För att skapa kvalitet kommer du innan mötet kunna välja vilka 
företag du helst vill träffa, och några kommer välja att träffa dig också.

ANMÄL 

DIG IDAG

Anmälan: tyresonaringslivsdag.se
DAGSPASS 1 495 KR/PP, MEDFÖLJANDE 495 KR/PP 
1 juni Tyresö centrum, Minipopup-mässa 
3 juni Ranchland konferensprogram med Affärstorget inkl lunch/dryck

KVÄLLSPASS 895 KR/PP 
3 juni Ranchland, fördrink, BBQ-buffé, 2 glas öl/vin/alkoholfritt alt, 
underhållning, mingel, dans och liveband

SAMTLIGA PRISER ÄR EXKL MOMS

Föreläsare Gunther Mårder, VD Företagarna
Vikten av att de val vi gör i dag kan skapa helt andra  
förutsättningar i framtiden. Günther Mårder är en fena på 
investeringar både ekonomiskt och även inom känslolivet.

Inspirationstalare Mikael Genberg, 
konstnären och entreprenören
MOD OCH PASSION ATT VÅGA TÄNK TANKEN!
Mikael är känd för att bygga udda boenden under vattnet  
i trädtoppar och placerade en röd stuga på Globen.  
Månhusprojektet har nu planerad landning 2023. 

Mikael använder egna och andras erfarenheter, fiaskon och framgångar som en 
spegel för att visa hur det är att vara nyskapande.  Gör vi tillräckligt eller gör vi 
kanske för mycket?  Svaret: ”I morgon, då jäklar ska ni få se”



Vi sadlar om och sparar inte på krutet  
– Tyresö näringslivsdag 2.0

Årets näringslivsdag har temat ”DRIVKRAFT”,  
en hyllning till företagaren samt ”FÖRNYELSE”, att våga  
satsa på något nytt … vart leder det till – förhoppningsvis 

tätare kontakter och blomstrande affärer …

Efter ett uppehåll på två år ses vi äntligen igen!

 ONSDAGEN DEN 1 JUNI är det dags för popupminimässa  
och prisutdelning Årets Butik inne i Tyresö centrum.

 FREDAGEN DEN 3 JUNI flyttar vi till eventområdet Ranchland 
där dagen innehåller allt från inspirationsföreläsningar till  

nätverkande, B2B – AFFÄRSTORGET*.

 Kvällen avslutas med en härlig Wild & Crazy företagsfest  
på Ranchlands eventområde med tält, aktiviteter,  

tända grillar BBQ-buffé, livemusic & dans, linedance,  
prisutdelning & underhållning som lockar till skratt mm.

Missa inte att pricka in företagsträffen samt  
Wild & Crazy-fest på Ranchland – en kväll att minnas …

1  
1 JUNI 12:00–15:00
MINIMÄSSA POPUP

Tyresö Centrum

✶ Invigning
✶ Minimässa med ståbord

✶ Prisutdelning Årets Butik
✶ UF-företag

2  
3 JUNI 12:00–16:45

TYRESÖ NÄRINGSLIVSDAG
Ranchland eventområde

✶ Invigning
✶ Inspirationstalare: Mikael Genberg

✶ Föreläsare: 
Gunther Mårder, Företagarna, 

Linda Norman-Monteil, Handelsbanken
✶ Affärstorget

MER INFORMATION

3  
3 JUNI 17:00–24:00

FÖRETAGSFEST WILD & CRAZY
Restaurang Ranchland

Ta med din respektive och dina anställda 
till denna fartfyllda och festfyllda kväll då 

företagare i Tyresö står i fokus.

✶ 1 st fördrink
✶ Wild & Crazy BBQ-buffé

✶ 2 glas vin/öl alkoholfritt alternativ
✶ Underhållning, mingel, dans, liveband

3 KVÄLLSPASS 895 kr/pp

DAGSPASS 1 495 kr/pp 
Medföljande 495 kr/pp

1 2+

2 3+ =

Psst! Transporten till/från Ranchland har  
vi löst åt dig med hjälp av hästkrafter!➨

* För mer info www.tyresonaringslivdag.se

SAMTLIGA PRISER ÄR EXKL MOMS

SAMARBETSPARTNERS/SPONSORER
ARRANGÖRER

GULDSPONSOR


