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Möten mellan olika kulturer

6/10

Välkommen till Hotellet i Ullared under tre fredagar i
höst mellan kl 7.30-9.00! Vi bjuder på fralla och kaffe!
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Ledarskap i olika perspektiv

Hurra! Jag har misslyckats!

Emma Widell är projektledare för
projekt Språkvän och ger oss en
inblick i hur det fungerar i vår
kommun. Vi får även träffa språkvännerna Viktoria och Ghalia som
besöker vår morgonsoffa och svarar
på frågor kring integration,
näringsliv och det svenska språket.

Skiljer sig ledarskapet åt från att
leda 50 ungdomar i en teateruppsättning till att leda ett företag?
Kålle Gunnarsson, känd producent
och regissör till åtskilliga teateruppsättningar och Kristin Oretorp,
NyföretagarCentrum Halland
diskuterar detta i vår morgonsoffa.

Skådespelarcoachen Elisabeth
Sevholt som levt och verkat i
Hollywood ger oss en föreläsning
som vänder upp och ner på våra
föreställningar. Tänk om dina
misslyckanden är det bästa du gjort
och dina riktiga triumfkort?

Att lyckas i en tuff bransch

Förvaltning och förändring av
450-årigt familjeföretag

En resa om fotboll och Ullared

Bokbranschen är både tuff och
konservativ och många nya förlag
når inte ut i bruset. Sara Olsson
driver bokförlaget SOL och berättar
om sitt snabbt växande företag som
på kort tid lyckats etablera sig bland
de stora drakarna.

ANMÄL DIG

Rolf Frid, som är extern VD i SIA
Glass, berättar historien om familjeägda BERTEGRUPPEN.
Rolf ger en inblick i förvaltningen av
traditionerna samtidigt som det
bedrivs ett stort förändringsarbete
inom företagsgruppen.

senast två dagar innan respektive datum på
www.naringslivetfalkenberg.se
Arrangör och samarbetspartners:

Kom och lyssna på VDn för
företaget 673 Import och Export AB,
Patrik Släryd, när han berättar om
livet som egenföretagare och hur
det blev den ganska udda men
framgångsrika kombon ljus och
jeans!

Vill du visa upp ditt företag?

Under frukosten erbjuds du som företagare att visa upp ditt
företag. Kontakta karin.torstensson@falkenberg.se
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Gilla oss:
Näringslivsfrukostar i Ullared

