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Näri ostar i Ullared
fruk

Välkom

Gilla oss:
Näringslivsfrukostar i Ullared
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Ett rikare Halland genom
lokala intiativ
Om viljan att förbättra sin
omgivning – att vara medskapare
i den lokala utvecklingen. Marion
Eckardt, verksamhetsledare på
Lokalt Ledd Utveckling Halland
berättar om vad den organisa
tionen kan göra för näringslivet,
både vad gäller lokala företagsprojektstöd och kontaktskapande
nationellt och internationellt.

Välkommen till hotellet i Ullared under tre fredagar i vår
mellan klockan 07.30-9.00. Vi bjuder på kaffe och fralla!
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Flax med Lax

Klimatfokus hos Taiga

Strävan att alltid vilja framåt och
utvecklas, kräver ibland att våga
släppa på kraven och göra fel
– men du lär dig och blir bättre.

Ann Rydholm, vd på Taiga
berättar om hur hon ser på
framtidens klimatutmaningar och
Taigas visioner och roll i det
hållbara samhället.
Spännande tankar och en del
svåra val. Men också en nödvändig och viktig utmaning som
fler borde anta.

Hör Jerker Lagnell berätta om
Laxbutikens utveckling från
ålodling hemma i tvättstugan till
dagens lilla koncern som under
sommaren sysselsätter ett par
hundra personer.

Det sexuella kryddskåpet

Te, kaffe och drömtillvaro

Ett riktigt drömprojekt

Lizette Andersson och Sofie
Thunberg har alltid varit grannar
– nu driver de tillsammans NABO
of Sweden AB i vackra Fridhems
berg. ”Allt började med ett skåp
fullt med teer och inte kunde vi
ana att det skulle leda till den
dröm vi lever i idag”.
Lyssna till deras företagsresa och
planer på framtiden.

Projektet Lev din dröm syftar till
att få fler att våga starta och driva
företag på landsbygden.
Ihop med entreprenörer har
Karin Torstensson och Jennifer
Erlandsson skapat och genomfört projektet som nu uppmärksammas och förändrar bilden av
landsbygden. Hör dem berätta
om projektet och framtiden.

ANMÄL DIG...

VILL DU VISA UPP DITT FÖRETAG?

senast två dagar innan på
naringslivetfalkenberg.se
Arrangörer och samarbetspartners

”Mat är väldigt gott, men kryddad
mat är oftast godare” är ett sätt att
se på sexleksaker, ett sätt att göra
ett bra sexliv bättre.
Hör Mica Pettersson från Mshop
i Ullared berätta om butiken och
dess framgångar i Ullared.
Bekanta dig med storsäljarna och
vem är egentligen den typiska
köparen när det gäller sexleksaker...?

Under frukosten erbjuds du som är företagare att visa upp ditt företag.
Kontakta karin.torstensson@falkenberg.se för mer information.

