27-29 mars, Copperhill Mountain Lodge

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 träffas några av de främsta entreprenörerna och de mest aktuella bolagen.
På plats finns ägare, koncernledningar, viktiga nationella aktörer och de bästa tillväxtbolagen samt några av våra
främsta politiker.
27-29 mars 2019 fyller Åre Business Forum 10 år. Idén till evenemanget kom till i samband med Alpina VM i Åre 2007
och genomfördes för första gången 2010. Det känns därför extra trevligt att bjuda in till Åre Business Forums
10-årsjubileum samma år som världsmästerskapet återigen arrangeras i Åres vackra fjällvärld.
Välkommen till arenan för affärer, investeringar och nya kontakter!

Årets moderatorer
Moderatorduon Anna Ekelund och Günther Mårder har både bredd och
spetskompetens 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.
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PRAKTISK INFORMATION
Datum: 27-29 mars 2019
Plats: Copperhill Mountain Lodge, Åre
Pris: 4 995 kr exkl moms
I deltagarpass 27-29 mars ingår program och samtliga måltider.

PROGRAM
27 mars

Connecting Forum - powered by Nordea, Skistar och Diös samt Almi Pitch Event,
Deloittes kvinnliga nätverk och Skistar Opening Dinner.

28–29 mars

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
fortsätter med ett fullspäckat schema fram till fredag eftermiddag. I programmet ingår även Nordea lunch,
Diös festmiddag och underhållning.

Anmälan och mer information finner ni på arebusinessforum.se
Vid frågor kontakta Congresso på 063-12 14 00 eller info@congressoab.se
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Följ oss på Mynewsdesk, Facebook, Twitter och Instagram!
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