
En heldag för och med alla före-
tagare i Tyresö. Det är en dag med 
intressanta möten och näringsrika  
föredrag, som avslutas med en 
fartfylld kväll på Tyresö Slott.

Läs mer på tyresonaringslivsdag.se

Välkommen till  
Tyresö Näringslivsdag den 15 november

kl 09.00–16.00

MINI- 
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MÖTEN
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ANMÄL
DIG
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FRÅN DEPP TILL PEPP
Helena Kubicek Boye

Eric Thyrell



ARRANGÖR ARRANGÖR GULDSPONSOR

SAMARBETSPARTNERS/SPONSORER

PROGRAM 15 NOVEMBER 2019

Anmälan: tyresonaringslivsdag.se (senast 9 november)
Pris dag: 1850:- ex moms, extra deltagare 495:- ex moms.
Priset inkluderar alla föreläsningar, morgonkaffe, förmiddagsfika,  
lunch och möjlighet till ett utställarbord i Tyresö centrum kl 13-16

Pris galamiddag: 895:- per person ex moms.
3-rätters middag, 2 glas öl/vin/alkoholfritt alternativ.
Mat, mingel och nätverkande – vilken perfekt avslutning på dagen! 

ANMÄL
DIG

IDAG!

Våra talare som du möter under dagen:
 
Helena Kubicek Boye
Föreläsaren, psykologen samt spännings- 
författaren till bland andra ”Innan snön faller”,  
föreläser om att ge mer boost i vardagen och 
tips om hur du blir mer nöjd och mår bättre!
 
Eric Thyrell
Utmanar oss att tänka annorlunda, öppna upp 
för förändring och hitta modet att våga tänka 
större.

Tomas Lönn
Baserat på aktuell forskning har han utvecklat 
ett unik koncept att bli mentalt starkare – 
”För att kunna bygga ditt företag krävs det att du 
har valt ett förhållningssätt som lyfter dig på din 
väg mot dina mål”.

Katja Bähr
Det är inte så krångligt. Här har du möjligheten  
att få mer kunskap för att kunna delta i  
kommunens upphandlingar. Hur förenklar vi  
för er som leverantörer?

Du är inbjuden av Företagarna Tyresö och Tyresö kommun till en inspirerande dag den  
15 november! Årets bästa arbetsdag! En unik dag om mental styrka, drivkraft och motivation!

Det blir en dag för gamla och nya bekantskaper. God lunch serveras. Vi stärker näringslivet i Tyresö 
med en gemensam mötesplats, inspirationsföreläsningar och en eftermiddag med upphandlings- 

seminarium, minimässa med aktiviteter. Skärgårdsradion sänder från mässan.

 Pass 1
08:00  Registrering, Kaffe & Smörgås
08:30  Invigning – Anita Mattsson,
 Kommunstyrelsens ordförande 
08:40  Mentalt stark – Tomas Lönn
09:20  Våga tänka stort – Erik Thyrell
10:30  Nätverkskaffe & mingel
11:00  Nöjd varje dag/från depp till pepp
 Helena Kubicek Boye

12:00  LUNCH
 

Pass 2
13:00  Upphandlingsseminarium – Katja Bähr
13:00  Minimässan öppnar
15:00  Prisutdelning – Årets Butik 2019
15:30  Modevisning – Thernlunds
16:00  Minimässan stänger – dagen slut
 
19:00   Dagen fortsätter med årets företagsfest   
 på Tyresö slott! 
 (anmälan senast 9 november)

Läs mer på tyresonaringslivsdag.se


