
Välkommen till 
Väsby Promotions årsmöte
med efterföljande inspirationsföreläsning och middag!

Vi vill hälsa dig som medlem varmt välkommen till Väsby Promotions årsmöte den 15 mars 
på Scandic Infra City. Tillsammans med er vill vi summera vad 2015 bjöd på och blicka framåt 
till vad som erbjuds under 2016. Vi vill alltid prova nya vägar och kommer bland annat att 
arrangera ett Tillväxtforum den 20 april, där du som företagare har chansen att få träffa 
experter inom olika områden som ger svar på dina frågor. Hela årets program presenteras 
på årsmötet innan det är dags att få lyssna på entreprenören Douglas Roos. Därefter 
avslutas kvällen med en trerättersmiddag.  

Nytt för i år är också att du har möjlighet att nominera till utmärkelserna Årets näringslivs-
profil och årets marknadsföringsinsats, läs mer på www.vasbypromotion.se

Program
Välkommen att registrera dig från klockan 15:30.

16:00-16:45 Årsmöte Väsby Promotion

16:45-17:45 Inspirationsföreläsning av Douglas Roos
Vi får ta del av Douglas Roos entreprenöriella resa, där han bl.a. grundat bolag som 
Ladbrokes Norden och Nyheter24. Under föreläsningen berättar Douglas om vad som driver 
honom till att starta nya bolag, sin syn på entreprenörskap och hur han tror att Sveriges 
näringsliv måste utvecklas för att vara internationellt konkurrenskraftigt. 

17:45-18:15 Mingel
Du bjuds på ett glas bubbel och får chansen att utöka ditt nätverk och träffa såväl nya som 
befintliga kontakter. 

18:30 - ca 21:30 Middag med utdelning av utmärkelser
Njut av en trerätters middag med utdelning av utmärkelser till bl.a. Årets näringslivsprofil och 
Årets marknadsföringsinsats. Alkoholhaltig dryck finns att köpa i baren.

Varmt välkomna önskar Katarina, Ylva, Marie och Jeanette

Datum och plats: tisdagen den 15 mars, Scandic Infra City
Kostnad för medlemmar: BOKA-TIDIGT-RABATT 595 kr exkl. moms (värde 1095 kr) för 
hela kvällen om du bokar innan 26 februari. Därefter 695 kr exkl. moms. 
Endast årsmöte, kostnadsfritt deltagande.
Anmälan: anmäl dig till anmalan@vasbypromotion.se senast den 10/3  
Vid frånvaro utan avbokad anmälan efter 10/3 debiteras full kostnad.

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

(26/2 för boka-tidigt-rabatt)


