
Framtidssäkra företaget genom samarbeten

Det är viktigare än någonsin att fortsätta utveckla sin verksamhet då den digitala  
utvecklingen ökar i allt snabbare takt. Detta samtidigt som Agenda 2030 (Globala 
målen) ökar förväntningar och krav på hållbara lösningar. Framtidsdagen som nu  
ordnas för femte gången är öppen för näringsliv och beslutsfattare i regionen.  
Här bjuds på ett eftermiddagsprogram med inspiration kring samarbete för innova-
tion. Samarbeten som kan bryta små och invanda mönster eller skapa storslagna 
idéer. Samarbeten som kan ge företaget den utveckling och framåtrörelse som 
behövs. Välkomna till Framtidsdagen i Alvesta!  

Tid: 4 november 2021, klockan 12.45 – 17.00
Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta, samt livesändning på webben
 
Program   
Lunch för deltagare vid hotell Rådmannen, klockan 12.00 -12.45   

Inledning. Välkomna, Tomas Hedevik och moderator Ann Sofie Koch
Tomas från Alvesta utveckling AB välkomnar tillsammans med moderatorn Ann Sofie.  

Innovation och innovationslänken, Robert Unt och Jesper Lindahl
Robert och Jesper från Videum Science Park förklarar vikten av innovation och möjlig-
heterna för er att delta i samverkansprojektet ”Innovationslänken för IT och industri i 
Kronoberg”.  

Södras utveckling genom samarbete, Cristian Brolin
Cristian som har stor erfarenhet av utveckling och digitalisering berättar om vad som 
ligger bakom att Södra är ett ledande och innovativt skogsföretag. Hör om hur de bl.a. 
samarbetat med Linnéuniversitetet och andra företag för att utvecklas och innovera. 

Från praktik till karriär, Rebecca Nielsen, Jonas Karlsson och Peter Adiels 
Rebecca, marknadschef Kalmar Global och Jonas, logistikchef Electrolux Professional 
berättar om vad ett studentsamarbete betydde för deras karriärer och för företagen 
de praktiserade på. 
Peter Adiels berättar om hur studentsamarbeten är ett sätt att nå utveckling och att 
kunna finna de talanger ni behöver på er utvecklingsresa. 
 
Fika  
Innovation, mångfald och uthållighet, Sofie Lindblom
Sofie som är tidigare global innovationschef på Spotify och har blivit utsedd till en av 
Europas mest inspirerande kvinnor berättar om hur man kan lyckas som innovatör 
och varför mångfald och uthållighet är viktiga framgångsfaktorer för nya affärer och 
utveckling.

Samverkan för innovation, Mikael Vieweg och Thomas Malmborg
Två erfarna företagsledare, Mikael Vieweg, och Thomas Malmborg berättar om uthål-
ligt samarbete för innovation. Mikael är VD för Scanditronix och Thomas är senior vice 
president services at Kalmarglobal and MD Cargotec Sweden AB. 
   
Anmälan och eventuell specialkost
Anmäl dig här  
Ange om du vill vara med fysiskt på plats eller delta  digitalt.
 
Sista anmälningsdag 28 oktober 2021
Eventet är avgiftsfritt
Kontaktperson Kjell Rosenlöf, tel 0472 – 150 39 

Framtidsdagen arrangeras av kommunbolaget Alvesta Utveckling AB i samarbete  
med Videum Science Park, Campus Ljungby, Linnéuniversitetet genom projektet  
Innovationslänken och Alvesta kommun.
 
Observera! Om Corona-rekommendationerna skärps, så genomförs  
Framtidsdagen bara på webben. 
 
Varmt välkommen!

Framtidsdag innovation
4 november

Allt är inte som vanligt. Covid-19 sprids fortfarande!
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer

och kan komma att begränsa antalet personer i lokalen
och ber er hålla fysiskt avstånd.

!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dG3VB9sYikCzsCictsM8SbvXs5cYDX1BkRStBq7B5wNURUkxMlZZRVpCU0REQVJDQjBNRFFYMVVQUi4u

