SÅ ÄR DET ÅTER DAGS FÖR EN NY FÖRETAGSFRUKOST
Dag
Tid:
Tema:

16 februari
07.30 – 09.00
Blufföretag

Program:

- Fredrik Löfqvist och Leif Wennerberg hälsar välkommen.
- Kommunalråd Karl Erik Kruse presenterar sin efterträdare Birgitta Jönsson.
- Journalist Anders Nyman berättar om blufföretag och ger tips.
- Möjlighet för 1-2 företag att göra ”Frukostinfo” se nedan.

Enkät
I samband med senaste företagsfrukosten, i december 2011, hade vi ett antal frågor som vi kommer
att bearbeta inför kommande beslut i näringslivsfrågor för Svalövs kommun. Men vi har lite fler frågor
om hur vi skall kommunicera med Er som företagare.
1) Jag vill presentera mig och mitt företag vid nästa företagsfrukost under 2-3 minuter,
”Frukostinfo”.

JA/NEJ

2) Jag vill ha ett besök av kommunens tjänstemän (ex kommunchef, näringslivschef,
samhällsbyggnadschef) ca 1-1,5 timmar, ”Företagsdialog”.

JA/NEJ

3) Jag vill ha ett besök av kommunledningen kommunstyrelsens ordförande,
kommunstyrelsens viceordförande, oppositionsråd och berörda tjänstemän
(ex kommunchef, näringslivschef, samhällsbyggnadschef) ca 1-1,5 timmar,
”Företagsbesök”.

JA/NEJ

4) Jag skulle vilja komma till kommunstyrelsen och presentera mitt företag och de
utmaningar och möjligheter som finns för mitt företag, ”Företagspresentation”.

JA/NEJ
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Kontaktperson:_________________________________________________________
Företag:_______________________________________________________________
Besöksadress:__________________________________________________________
Telefon:_______________________________________________________________
Vänligen markera ett eller flera alternativ ovan så kontaktar vi dig:
5) Vår tanke är att vi kommer att ha 6 stycken företagsfrukostar per år med olika inriktningar så om ni
har förslag på teman maila gärna detta till undertecknad. Leif.wennerberg@svalov.se
Eller fyll i nedan:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6) De som inte har gett sina synpunkter på vår enkätfråga från 16 december 2011 har möjligheten
här:
- Har du som företagare några bra förslag på hur vi skall förbättra Svalövs kommuns
företagsklimat??
Svar:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Anmäl dig till Företagsfrukosten genom Näringsliv och Turism se nedan:
Leif Wennerberg 0708-650765
leif.wennerberg@svalov.se
Kristina Hansson 0418-475015
kristina.hansson@svalov.se
Magdalena Szalay 0418-475073
magdalena.szalay@svalov.se
Eller skriv ut och faxa till: 0418-44 86 31

OSA! Vi skulle behöva din anmälan / svar senast den 14 februari
Mycket kontakter, mycket inspiration och lite roligt
Hälsningar och på gensyn
Fredrik Löfqvist och Leif Wennerberg.
PS! Skriv in datum för kommande företagsfrukostar:
Torsdag 18 april, fredag den 15 juni, fredag den 24 augusti, torsdag den 18 oktober, fredag den 7 december.

