TECHTANK MEMBER DAY
23 MARS 2018 I OLOFSTRÖM

I år går Techtank Member Day av
stapeln den 23 mars, dit alla som
tillhör Techtanks medlemsföretag,
samarbetspartners & finansiärer
är varmt välkomna. Passa på att
nätverka, knyta nya kontakter
och samtala om gemensamma
utmaningar och möjligheter!
PÅ PROGRAMMET
• Välkommen och kort återblick
• Val av företagsrepresentanter till
Techtanks nya styrelse
• Techtanks verksamhet 2018 och framåt
• Mingel & nätverkande
• Aktuell föreläsning med Per Arvidson, se mer nedan!

		 V Ä L K O M M E N
TID		

Fredag 23 mars 2018 kl. 08.30-12.00

PLATS

Volvo Cars, Bruksgatan 1, Olofström
Lokal: Infosalen Driften
Obs! Samling i receptionen vid huvudkontoret
kl. 08.30 för gemensam incheckning
Anmäl dig via webbformulär på
bokning.techtank.se senast 19 mars 2018
Vänligen meddela i samband med anmälan om du
har särskilda behov vad gäller kost eller annat.
Jörgen Adolfsson
Klusterledare, Techtank
jorgen.adolfsson@techtank.se, 070-991 80 03

ANMÄLAN
		
MER INFO

Kom ihåg att
anmäla dig senast
den 19 mars - det går givetvis
bra att komma flera från varje
företag/organisation!

De fem viktigaste faktorerna för ökad vinst
Vinst är både ett medel och mål för företagande. Men vilka faktorer
har störst påverkan på vinstutvecklingen i företaget?
Enligt Per Arvidson finns fem faktorer som är viktigare än allt annat.
Har du koll på dessa? Under Member Day den 23 mars leder Per en
konkret och interaktiv diskussion där han förklarar faktorerna och hur
du framgångsrikt kan jobba med dem.
Per Arvidson är ofta anlitad som konsult och rådgivare till svenska börsnoterade företag. Ett av hans
senaste uppdrag handlade om att ersätta budgetering med mer effektiva styrmodeller vid ett av
Sydsveriges största börsföretag. Per är också sedan 1986 lärare och forskare vid Företagsekonomiska
institutionen vid Lunds universitet. Han är författare till Sveriges mest använda bok om affärsredovisning och har belönats med priset som bästa lärare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
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