
NÄRINGSLIVSDAG
I KUMLA           27 OKTOBER 2021

 Välkommen till Kumlas Näringslivsdag den 27 oktober!   
Kumla har ett varierat och omfattande näringsliv som arbetar hårt och når goda 

resultat. För att fortsätta utvecklas behöver alla ny inspiration och näring för att 
orka vidare. Vi hoppas med denna dag ge möjlighet till nya insikter och goda 

möjligheter till nätverkande med andra Kumlaföretag. Näringslivsdagen består 
av tre delar samt en padeltävling där du kan välja att anmäla dig till en, två 

eller alla tre delarna.  Detaljinformation kommer inom kort.

Tema Hållbarhet: 
Vad innebär hållbarhet och ett hållbart företagande? Varför lönar det sig och hur du kan arbeta mer 
hållbart i din verksamhet?  Genom ett strategiskt hållbarhetsarbete får du bättre förutsättningar för att 
skapa ett konkurrenskraftigt, mer lönsamt företag och samtidigt öka värdet av ditt kunderbjudande.

Du ser till att ditt företag fortsätter vara relevant och attraktivt när kunder och omvärld ställer nya krav. 
På köpet blir du en del av en positiv samhällsutveckling för både människor och miljö och kan skapa 
ett starkare varumärke som dessutom kan göra dig till en mer attraktiv arbetsgivare.

Dagens samhälle och arbetsliv 
ställer höga krav och du 
förväntas att vara ständigt 
uppkopplad, alltid nåbar. 
Under morgonen ger Johanna 
oss både en energikick och 
konkreta samt användbara 
verktyg som ger varaktig 
föränd ring och hållbarhet. 
Johanna Kagerup är utbildad 
inom arbetsmiljöpedagogik, 
psykosocial hälsa, 
stresshantering och det 
personliga ledarskapet. 

 ”Hållbar som ledare och företagare”

Johanna Kagerup – föreläsare

Hållbarhet håller på att förändra sättet 
vi gör affärer på i rasande takt. Gustav 
kommer peka på de stora trenderna och 
hur du som företagare kan dra nytta av 
dem för att växa ditt bolag. Han kommer 
även exemplifiera hur de bästa bolagen 
använder hållbarhet för att skapa nöjdare, 
fler och mer lojala kunder. Gustav Stenbeck 
är miljöaktivisten som blev riskkapitalist. 
Han talar för alltifrån multinationella 
företag till småbolag om hur CSR och 
hållbarhet påverkar hur vi gör affärer idag. 
Liksom hur det kommer att förändra vårt 
sätt att göra affärer i framtiden.

 ”Där hållbarhet och affärer möts”

Gustav Stenbeck – föreläsare

Vad är egentligen hållbarhet? 
Vad innebär Agenda 2030?
Hur påverkar det oss lokalt?
Marcus reder ut och guidar oss 
igenom begrepp och kopplar 
ihop det globala och lokala!   
Marcus är projektledare inom 
lokal opinionsbildning på 
Företagarna och brinner för 
ungt entreprenörskap och 
socialt företagande.

”Vad är det där med hållbarhet?”

Marcus Larsson – föreläsare

Näringslivsdagen leds av

Eva Cooper, regionchef

på Företagarna.

Eva Cooper – Moderator

Arrangör: Kumla Promotion, Kumla kommun, Företagarna och Kumlas banker

Frukost 07.30 – 09.30  |  Lunch 12.00 – 13.30  |  Padel 14.00 – 17.00  |  Middag 18.30 –
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FRUKOST
Vi inleder med Frukost på Folkets Hus kl 07.30 – 09.30.
Marcus Larsson, Projektledare Företagarna inleder med att räta ut begreppen kring hållbarhet.
I morgonsoffan möter vi olika lokala företag och regionala aktörer och får höra om deras arbete
kring hållbarhet. Vi avslutar med en inspirerande föreläsning av Johanna Kagerup.

LUNCH
Lunchprogrammet startar kl 12.00 i växthuset på Goda Rum och slutar 13.30.
Efter maten kommer Gustav Stenbeck, entreprenör och affärsängel tala på temat
”Där hållbarhet och affärer möts". Hållbarhet håller på att förändra sättet vi gör affärer på i rasande takt.
Gustav kommer peka på de stora trenderna och hur du som företagare kan dra nytta av dem för att växa
ditt bolag. Han kommer även exemplifiera hur de bästa bolagen använder hållbarhet för att skapa
nöjdare, fler och mer lojala kunder.

NÄRINGSLIVSMIXEN
Padel-turnering kl 14.00 – 17.00 maila anneli.nilsson@kumlapromotion.se för separat inbjudan.

KVÄLL
Kvällsprogrammet inleds kl 18.30 hos Folkets Hus. Maten kommer detta år från Yrkesakademin i Kumla. 
Vi kommer även dela ut pris till Årets Företag 2020, Årets Bubblare och Årets Kumling. Det blir en kväll full av 
överraskningar och underhållning bl a av Idoltvåan Freddie Liljegren.

MENY: 
  Frukost (Folkets Hus) kostnad 90 kr faktureras    

  Lunch (Goda Rum) kostnad 120 kr faktureras

  Padel utan kostnad

  Middag (Folkets Hus) kostnad 300 kr faktureras  

  Öl/vinbiljett 65 kr faktureras.

Anmäl ditt deltagande till Anneli Nilsson på 0709-99 64 10
eller mail anneli.nilsson@kumlapromotion.se
senast fredag 22 okt, ange fakturaadress för frukost, lunch
och middag samt hur många drinkbiljetter ni vill ha. 
Meddela om du önskar specialkost.


