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Frukost
föreläsnings 

show med  

Annika R Malmberg 

9 mars! 
Kl 07.30-09.30 

 
Känn dig varmt välkommen till en sprakande föreläsningsshow med Annika R Malmberg som ger oss sina  
bästa tips för hur man stärker den egna gruppen och får den att hålla under lång tid framöver samt hur vi kan bli 

bättre på att skapa möten som passar alla, hur man hittar sin tändvätska och hur man ger varandra något så  
praktiskt som sin bruksanvisning. Allt för att gruppen, samarbetet och individen ska hålla på sikt. 

 ANMÄL DIG HÄR!

Datum: Torsdagen den 9 mars. Frukost kl: 07.30. Föreläsning kl: 08.00–09.00.  
Kort information om Väsby Promotion och Tillväxt Väsby samt mingel kl: 09.00-09.30.   
Plats: Väsby Promotion, Kanalvägen 10 C, 3 tr, Loungen, Upplands Väsby.  
Kostnadsfritt men vid ”no-show” debiteras 300 kr. 
Anmäl dig senast den 8 mars. Begränsat antal platser. Max 2 personer från samma företag.  
Intresserad av medlemskap? Läs mer eller bli medlem på vasbypromotion.se.
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Tillväxt Väsby 
erbjuder:  
Kostnadsfri  

affärsutveckling 
& rekrytering. 

 

Speciella bokpaket 
denna dag!

Inbjudan till alla  

företagare i Väsby! 

Varmt välkommen!  

Vi har 

80 
platser!

Väsby  
Promotion  
erbjuder: 

Affärsnätverk och 

arena för kunskap 

& erfarenhets- 
utbyte.  

 

Läs mer på vår hemsida!

Nu kickar Väsby Promotion  
och Tillväxt Väsby tillsammans 
igång våren med en unik, gemen-
sam aktivitet för alla företagare  
i Väsby som är eller blir med- 
lem och är nyfiken på oss. Kanske 
brinner du för affärsutveckling 
och vill skapa nya hållbara relatio-
ner, få rådgivning, vill växa eller 
utveckla ditt företag?  
 
 

”

Hållbara relationer –  
så blir vi starka tillsammans


