
Välkommen till 
Väsby Promotions årsmöte
med efterföljande inspirationsföreläsning och middag!
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Njut av en trerättersmiddag
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Vi vill hälsa dig som medlem varmt välkommen till Väsby Promotions årsmöte den 26 mars 
på Scandic Infra City.  2014 har varit ett förändringens år med en ny, mer framåtlutad fram-
toning. 2015 kommer erbjuda fler aktiviteter än någonsin och möjligheter till nätverkande. 
På årsmötet presenterar vi årets program innan det är dags att få lyssna på serie-
entreprenören Isabella Löwengrip. Därefter avslutas kvällen med en festlig trerättersmiddag.  

Program
Välkommen att registrera dig från klockan 15:30.

16:00-16:45 Årsmöte Väsby Promotion
16:45-17:00 Presentation av Väsbys nya kommundirektör
Hillevi Engström (fd. arbetsmarknadsminister) är ny kommundirektör i Upplands Väsby 
kommun fr.o.m. 2 mars och kommer att presentera sig och några tankar inför sin nya roll.

17:15-18:15 Inspirationsföreläsning av Isabella Löwengrip, ”Blondinbella”
Vi får ta del av Isabellas entreprenöriella resa och hennes drivkrafter. Blott 24 år gammal 
har hon hunnit med att starta 11 bolag varav flera fortfarande är aktiva och målet i år är att 
dubbla deras omsättning. Under föreläsningen berättar Isabella om sin syn på 
entreprenörskap och hur hennes resa från fjortonåring med blogg till ung affärskvinna varit. 

18:15-19:00 Mingel och ”Smaka på Väsby”, loungen vid Ball Room
Kom och smaka på godsaker från Väsby. Flera företag visar upp sina produkter och du 
bjuds också på ett glas bubbel under tiden vi minglar, smakar, umgås och knyter nya 
kontakter.

19:00 - ca 22:00 Middag med utdelning av utmärkelser, Ball Room
Njut av en trerätters middag med utdelning av utmärkelser till bl.a. Årets Näringslivsprofil. 
Alkoholhaltig dryck finns att köpa i baren.

Varmt välkomna önskar Katarina, Ylva, Marie och Jeanette

Datum och plats: torsdagen den 26 mars, Scandic Infra City
Kostnad för medlemmar: 595 kr exkl. moms (värde 1095 kr) för hela kvällen. 
För årsmöte följt av föreläsning Isabella Löwengrip, 195 kr exkl. moms (värde 425 kr). 
Endast årsmöte, kostnadsfritt deltagande.
Anmälan: anmäl dig till marie.ostling@vasbypromotion.se senast den 17/3. 
Vid frånvaro utan avbokad anmälan efter 17/3 debiteras full kostnad.

Väsby Promotion
Kanalvägen 10, 3 tr
194 61 Upplands Väsby
www.vasbypromotion.se


