
Exklusiv inbjudan för dig som samarbetspartner till Väsby Promotion:

Inspirationsföreläsning om hur vi får ett team 
att prestera på topp och nå uppsatta mål

Vi vill tacka dig för att du som samarbetspartner gör det möjligt för Väsby Promotions verksamhet att utvecklas och 
därmed skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv i Väsby. Vi bjuder därför in dig till en inspirations-
föreläsning och nätverkslunch om teamarbete och måluppfyllelse.

Att sätta mål är viktigt ur flera aspekter och att nå de uppsatta målen är minst lika viktigt. Antoni Lacinai, 
kommunikationsexpert och grundare av Lacinai Communication & Performance Development AB, kommer att ge 
oss inblick i hur vi gör målen riktigt motiverande och hur vi sätter mål som får oss att prestera bättre. Antoni är en 
uppskattad föreläsare med lång erfarenhet inom kommunikation och beteendevetenskap och håller såväl utbildningar 
som coachar företag inom utveckling.  
 
På Väsby Promotion arbetar vi aktivt med att uveckla plattformen för samverkan i syfte att bistå företagen på bäs-
ta sätt. Vi har en ny grafisk profil, ny hemsida och ett helt nytt uttryck i vår kommunikation samt ett moderniserat, 
färgstarkt kontor som erbjuder en mötesplats där våra kunder, medlemmar och samarbetspartners, alltid är varmt 
välkomna. 

Kom och inspireras, knyt kontakter och avnjut en god lunch.

Agenda 3 juni
Program 11:00-12:30
• Näringslivet och kommunen samverkar för ett företagsklimat i topp 

Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby kommun  
Ethel Capelle, ordförande, Väsby Promotion

• Väsby Promotions arbete och kommande aktiviteter 
Katarina Barter, verksamhetschef, Väsby Promotion

• Hur får vi teamet att prestera på topp? Om kommuniktion, motivation, prestation och interaktion 
Antoni Lacinai, grundare av Lacinai Communication & Performance Development AB

12:30-13:30 Lunch med mingel

Varmt välkommen!

När: 3 juni, 11:00-13:30
Var: Penthouse Scandic Infra City, Upplands Väsby
Anmäl ditt deltagande till marie.ostling@vasbypromotion.se senast 29/5!

Förra året klättrade Väsby upp till en tredje plats i Svenskt Näringslivs ranking, flera byggprojekt är i startgroparna i kommunen och allt fler väljer 
att flytta hit. Arbetet med Väsbys attraktivitet för företagsetableringar, en välkomnande service och samverkan mellan kommun och näringsliv med 
en gemensam mötesplats är framgångsfaktorer.


