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

•  Hur kan ditt företag få del av nyheter, knyta affärskontakter i närområdet?
•  Hur kan Du och Din verksamhet dra nytta av Väsby Promotion?
•  Väsby Promotion ägs av sina medlemmar men vad innebär ett medlemskap?
•  Hur samverkar Kommun och Näringsliv i Upplands Väsby?
•  Hur kan du som företagare vara med och påverka företagsklimatet i kommunen?
•  Brinner du för ungdomar och framtidens generation – det gör vi med, lyssna till hur 
    vi arbetar med skola/näringsliv
•  Vad gör man i klimatfrågan för att öka miljömedvetenheten bland företag i 
    kommunen?

Du kommer att träffa några av våra medlemmar för att själv kunna lyssna till hur deras erfarenheter 
är. Hos oss är ALLA viktiga, ta chansen och knyt nya kontaktytor. Gott te, kaffe, scones och trevlig 
gemenskap utlovas. Tillsammans skapar vi ett av Sveriges bästa företagsklimat!

Anmäl dig till: anmalan@vasbypromotion.se 
Kostnadsfritt såklart.

Välkommen

Varmt välkommen!

AFTER
NOON
TEA 
17/10

 

ANMÄL  
DIG NU!

 
 

till Upplands Väsby, en kommun med 
ett företagsklimat i toppklass!

Som nyetablerat företag 
i kommunen välkomnar 
vi (Väsby Promotion) er att  
träffa oss på en Afternoon 
tea den 17/10 kl 16.00 - 17.30 
där ni får ta del av följande:

Visste du att! Ett medlemskap kostar 
från 800 kr per år och uppåt, beroende på 
antal anställda!



NÄRINGSLIVS
DAGEN 25/10

www.vasbypromotion.se

Petra Brask

Jonas von Essen

#ndagen2018

Lasse Gustavson

Företagens egen dag att mötas. Mingel, nätverk, föreläsningar, överraskningar 
och affärskontakter erbjuds på en och samma plats. Denna dag stimulerar både 
Hjärna, Hjärta, Hälsa och Humor och vi lovar att du kommer lämna dagen fylld 
med nya insikter, energi, skratt och nytänk. Ta med hela företaget och upplev en 
dag med glädje och inspiration!  
 
Plats & tid: Scandic Infra City, Galleriet, Upplands Väsby, 
kl: 11.30 – 18.00. 
 
 
Läs mer och anmäl dig på:  
www.vasbypromotion.se/naringslivsdagen-2018/ 

Tobias Persson

Medlemspris 
595 kr
ej medlem  
895 kr

Välkommen!


