
Günther Mårder, Ida Hansson Brusewitz och 
Andreas Johansson kommer att leda oss genom 
programmet på stora scenen där vi kommer få lyssna 
till spännande talare, paneldiskussioner och samtal 
om ämnen som tillväxt, ekonomi, investeringar, 
hållbara affärer, entreprenörskap och omvärld. 

På stora scenen kan ni se fram emot närmare 30 
programpunkter med omkring 50 högaktuella 
personer från näringsliv och politik. 

Åre Business Forum är affärsevenemanget som samlar 
personer och bolag från olika branscher och positioner, 
där mångfalden skapar en intressant dynamik och 
nytänkande.

Visionen är att vara Nordens Davos, en mötesplats för 
nyckelpersoner från näringsliv och politik, alla med ett 
gemensamt intresse för hållbara affärer, nya kontakter 
och att skapa tillväxt i Sverige och Norden.

Årets moderatorer

Välkommen till Åre Business Forum
19 - 21 april 2023

arebusinessforum.se

Stefan Sjöstrand
Vd SkiStar

Elisabeth Thand Ringqvist
 Vice Ordförande Näringsutskottet (c) 

och Grundare E14 Invest

Gulfem Toygar
Country Manager Amazon, 

Sweden

Annika Winsth
Chefekonom Nordea

Alexis Kopylov 
CEO och Co-Founder DBT

Anmälan

Här träffas några av de främsta entreprenörerna och 
de mest aktuella bolagen. På plats finns ägare, koncern-
ledningar, beslutsfattare inom olika branscher, de bästa 
tillväxtbolagen samt några av våra mest aktuella politiker.
 
Lyssna till spännande talare, paneldiskussioner och samtal 
som kombineras med spontana möten och nätverkande. 
På programmet hittar ni talare som Stefan Sjöstrand, vd 
SkiStar, Annika Winsth, chefekonom Nordea, Alexis Kopylov, 
vd DBT Capital och Gulfem Toygar, Country Manager 
Amazon Sweden. 

I deltagarpasset 19-21 april ingår program och samtliga 
måltider från onsdag eftermiddag till fredag lunch inklusive 
förmingel och Diös Festmiddag på torsdag. I deltagarpasset 
ingår även exklusiva erbjudanden som rabatt på skipass och 
skidhyra hos SkiStar.
 
Pris deltagarpass: 5 695 kr exklusive moms.
Anmälan och mer information på arebusinessforum.se

Vid frågor kontakta Congresso på telefon 063-12 14 00 
eller info@congressoab.se

Datum: 19-21 april 2023
Plats: Copperhill Mountain Lodge, Åre

I vår webb-tv får ni ta del av inspirerande samtal med 
kända personer där ni får ett axplock av de hetaste ämnena 
just nu. Missa inte detta härliga format som ni kan se live 
på plats under eventet och på sociala medier.

Moderator för webb-tv är Johanna Ojala, egenföretagaren 
med stor passion för sport och entreprenörskap. Hon är 
programledare i Viplay Groups kanal ViplayVinter och 
har tidigare bland annat varit längdskidexpert i SVTs 
Vinterstudion. 

Webb-tv

Nordens motsvarighet
till Davos

Några av våra talare

Johanna Ojala
Programledare Viaplay Group

Günther Mårder Ida Hansson Brusewitz
Vd Företagarna Nyhetschef Di Digital

Andreas Johansson
Debattredaktör Dagens industri


