VÄLKOMMEN!

ÅRE BUSINESS FORUM
11-13 APRIL 2018

AXPLOCK UR PROGRAMMET
Ekonomiskpolitisk debatt
med bland andra:

SVERIGES FRÄMSTA AFFÄRSOCH INVESTERINGSFORUM

PER BOLUND, Miljöpartiet

Åre Business Forum är en arena med många spännande möten i en fantastisk miljö på designhotellet Copperhill Mountain Lodge i Åre. Det är Nordens motsvarighet till World Economic
Forum i Davos, med fokus på affärer, investeringar och nya kontakter.
Här möts de främsta entreprenörerna och de mest aktuella bolagen. På plats finns ägare,
koncernledningar, viktiga nationella aktörer och de bästa tillväxtbolagen i Norden samt några
av våra främsta politiker.

Arenan för affärer, investeringar och nya kontakter!
ELISABETH SVANTESSON
Moderaterna

ÅRETS MODERATORER

EMIL KÄLLSTRÖM
Centerpartiet

ÅRE BUSINESS FORUM 11-13 APRIL
Åre Business Forum smygstartar onsdag 11 april med Connecting Forum - powered by Nordea,
Skistar och Diös. Under Connecting Forum har ni möjlighet att boka Audi-testdrive
och alpin skidåkning.
Torsdag morgon 12 april öppnar Åre Business Forum officiellt portarna till evenemanget
och inleder med bl.a. öppning av handeln på Nasdaq-börsen. Evenemanget har ett fullspäckat
schema och pågår fram till fredag eftermiddag 13 april.

ANNA EKELUND

Nyhetschef Dagens industri

GÜNTHER MÅRDER
VD Företagarna

Moderator duon Anna Ekelund och Günther Mårder
har en unik bredd och spets i sin kompetens inom
företagsklimat, affärer, finans och politik.
Under Åre Business Forum modererar de tillsammans
över 30 programpunkter där bl.a. entreprenörskap,
finans- och finansieringsfrågor, innovationskraft och
hållbarhet är i fokus.

PÅ PROGRAMMET
11 april

Connecting Forum - powered by Nordea, Skistar och Diös,
Almi Pitch event med Value Creation Forum, Deloittes kvinnliga nätverk
och Skistar Business Opening Dinner.

12 -13 april

Lyssna till spännande talare, paneldiskussioner och samtal som kombineras med
spontana möten och nätverkande. Vi inleder torsdagen med öppning av handeln
på Nasdaqbörsen direkt från Åre och avrundar evenemanget på fredag eftermiddag
med en ekonomiskpolitisk debatt med representanter från samtliga partier.
I programmet ingår även Nordea lunch, Diös festmiddag och underhållning.

Program och talare uppdateras löpande på arebusinessforum.se

PRESENTATION PARTNERS

MEDIA PARTNER

PRAKTISK INFORMATION
Datum: 11-13 april 2018
Plats: Copperhill Mountain Lodge, Åre
Pris: 4 995 kr exkl moms
I deltagarpass 11–13 april ingår program, samtliga måltider och ett
två-dagars skipass i Åre.

PRINCIPAL PARTNERS

OFFICIAL PARTNERS

Anmälan och praktisk information finner ni på
arebusinessforum.se
Observera att antalet platser är begränsat.
Vid frågor kontakta Congresso på
063-12 14 00 eller info@congressoab.se
Följ oss på Mynewsdesk, Facebook,
Twitter och Instagram!

PARTNERS

PARTNER SPORT EVENTS

ARENA PARTNER

