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Marknäring skapar en
mötesplats för utveck ling



Johan Sköld

Tillväxt genom innovation  

Vilka är framtidens företag i västsverige, hur  
kan de växa så extremt fort? Vad kan vanliga 
företag lära sig av Silicon Valley, hur skapas ett  
miljardföretag på några år? Johan Sköld är se
rie  entreprenör och investerare, en av lan dets  
främsta experter på fakta beserad affärsut
veckling. Drivit många företag, från små till 
stora, börsnoterade med flera tusen anställda.

Dr Mouna Esmaeilzadeh

Du är inbjuden av Företagarna Mark och Marks kommun  
till en inspirerande dag den 27 oktober

Knäck kommunikationskoden i digitala 
tider!

Elaine Eksvärd, hyllad författare och 
föreläsare, delar med sig av verktygen som 
gör att folk lyssnar. Med humor, högt tempo 
och igenkänning berättar hon hur du hittar 
glädjen i att prata inför andra. Vem vill inte gå 
från en tråkig PowerPointpresentation till att 
presentera med power? 

Lorem ipsum

Elaine Eksvärd



Välkommen till en heldag på Kunskapens hus! 

Alla hälsas välkomna, såväl företag med anställda som poli tiker i Marks kommun.  

Det blir en dag för gamla och nya bekantskaper. Besök vår utställning på Kunskapens gata.  

Estetelever uppträder under dagen. God lunch serveras. Vi stärker näringslivet i Mark med en 

gemensam mötesplats, en tradition som kommer att bli stark.

Hur tjänsteinnovation skapar värde för 
kunder, användare och invånare
 
Som informationsarkitekt sätter Mathias Duell 
upplevelsen i centrum. Förstå värdet dina  
kunder skapar till sammans med dina produkter 
och tjänster, lås upp nya möjligheter till inno
vation. Lär dig mer om vad som hindrar inno
vation, hur tjänsteinnovation och tjänstelogik 
kan hjälpa din organisation att bli mer innovativ. 

Den digitala omvandlingen av sam-
hället och framtidens arbetskraft

Robin ger inblick i hur digital teknik och dess 
sammanstrålning med övrig teknik inte bara 
förändrar affärsmodeller och industrier utan 
också alla aspekter av samhället. Den påverkar 
även hur vi lever, arbetar och roar oss. Det ger 
helt nya möjligheter för värdeskapande när vi 
nu rör oss in i fjärde industriella revolutionen.

Mathias Duell Robin Teigland



ARR ANGÖRER

SAMARBETSPARTNERS

INFORMATION:

Heldag med unika föreläsare. 
Frukostfralla, lunch och fika ingår. 
Pris 595:- exkl. moms.
Plats: Kunskapens hus, Assbergssalen
Varbergsvägen 6 i Skene

Anmäl dig senast 10/10 här: 
www.marknaring.se

Ställ frågor till: Gunnar Martinsson 
ring 070 274 38 88
mejla gunnar@leanconsulting.nu

PROGRAM 27/10 2022:

Kaffe med fralla och mingel
Presentation av dagen
Mathias Duell, därefter 
Robin Teigland
Årest företagare och årets 
unga företagare
Lunch med mingel

Johan Sköld
Eftermiddagskaffe, därefter 
Elaine Eksvärd
Dagen slutar

08.30
09.30

12.30 ca

13.30

16.30

hemsideverkstaden
i mark


