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För sjunde året i rad arrangerar Deloittes kvinnliga nätverk en träff i
direkt anslutning till öppningen av Åre Business Forum. Vi bjuder in
kvinnor från hela landet för att diskutera, utbyta erfarenheter och
lyssna till inspirerande talare. Träffen arrangeras i samarbete med
Företagarna, Lindahl, Nasdaq, Nordea, Dagens industri och Åre
Business Forum.

Next Generation of Leadership
Vad innebär ett modernt ledarskap och hur kommer det att se ut i
framtiden? När beslut tas allt snabbare, förväntningarna är höga och
medarbetare värdesätter helt andra saker än tidigare är det viktigt
att utveckla innovativa arbetssätt och ledarskapsmodeller,
anpassade till en verklighet där förutsättningarna snabbt förändras.
Under nätverksträffen samlar vi talare från olika branscher och
positioner. Tillsammans med moderator Anna Ekelund, Nyhetschef
Dagens industri kommer de att inspirera och diskutera kring Next
Generation of Leadership. Under träffen ges även möjlighet för er
deltagare att dela med er av era reflektioner och erfarenheter via
bland annat Mentimeter.
En mer detaljerad inbjudan med program och talare kommer längre
fram, men du kan redan nu anmäla dig för att säkra din plats.

Praktisk information och anmälan
Onsdag den 11 april kl 16.00–19.00
Copperhill Mountain Lodge, Åre
Anmäl dig via arebusinessforum.se >
Kryssa i rutan för Deloittes kvinnliga nätverk den 11 april, samt om
du önskar busstransfer t/r Östersund-Åre. Nätverksträffen och
bussresan är kostnadsfria.

Du är även varmt välkommen att anmäla dig till Skistar Business
Opening Dinner direkt efter nätverksträffen 11 april, samt att delta
på Åre Business Forum 11 -13 april. Kostnad för deltagande
framgår av anmälningssidan.
Programmet uppdateras löpande på:
www.arebusinessforum.se

Hålltider
14.30 Preliminär avgångstid med buss från Östersund till Copperhill
Mountain Lodge, Åre
16.00 Mingel, dryck och tilltugg
16.30 Välkommen, del 1 scenprogram Deloittes kvinnliga nätverk
17.25 Börsstängning med Nasdaq
17.35 Mingelpaus
18.00 Del 2 scenprogram Deloittes kvinnliga nätverk
19.00 Skistar Business Opening Dinner och fortsatt mingel
20.30 Buss tillbaka till Östersund
Har du frågor om träffen eller vill tipsa om någon vän eller kollega vi
borde bjuda in är du välkommen att kontakta Elisabeth Hallström
ehallstrom@deloitte.se eller Carolina Jonsson på
cajonsson@deloitte.se +46 700 80 31 65.
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