FIKA FÖR FRAMGÅNG
NÄTVERKA OCH UTVECKLA FÖRETAGET
Toric Center bjuder in företagare till en heldag där företagsutveckling är temat och fika och mingel själva konceptet. Det blir föreläsningar varvat
med mingel och mat. Dagen bjuder på fyra föreläsningar med skiftande ämnen men med det gemensamt att ge er verktyg att utveckla era företag.

ONSDAGEN 29/5 KL 09:30 - 16:00 PÅ TORIC CENTER , PRIS 895 KR INKL. MOMS

09.30 Macka och kaffe
10.00 Hur är vi mot våra kunder?
Maria Lifv är dagens värd och mångsysslare med hästarna i centrum. Maria är Toric Center, ett företag med många ben att stå på. Maria säljer också
djurförsäkringar för Agria. Hon och familjen har under många år haft unga vuxna med sociala problem placerade hos sig via socialtjänsten. Så vem
kan vara bättre lämpad att dela med sig och ge råd om hur man bemöter kunder, av alla sorter, på bästa sätt.

10.30 Marknadsföring
Mattias Franzén är en av Sveriges främsta marknadsföringsexperter Vanligtvis arbetar han med företagsledare som vill få sina företag att växa. Han
lär dem system som effektiviserar marknadsföringen och hjälper dem att öka omsättningen direkt och år efter år. hjälper företagsledare att ta fram
marknadsplaner och förbättra sitt sätt att marknadsföra sig.

11.30 Crowdfunding
Tim Håman har under många år arbetat med företagsutveckling och finansiering från idé till fullt utvecklat företag. Han hjälper företag med crowdfunding. Han kommer att förklara vad crowdfunding är, vilka olika finansieringslösningar som finns inom området och hur man lyckas med en
sådan finansiering.

Lunch
14.00 Hur man tänker nytt!
Charlie Söderberg är känd från TV. Kanske främst från Lyxfällan men också från SVT:s långkörare Plus och Tonårsbossen. Charlie är privatekonomisk
rådgivare och har skrivit flera böcker, bland annat Ett rikare liv. I sin föreläsning delar han med sig av sina erfarenheter och bjuder er på verktyg för
att skapa ett liv och företag med mer energi och bättre ekonomi.

Boka på toriccenter.se eller ring Maria 0736821073
Det blir en dag du inte vill missa, späckad med intressanta föredrag, mat, nätverkande och mingel. Skynda att anmäla dig,
antalet platser är begränsat.
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