VÄSTRA

MÄLARDALSMÖTET
En mötesserie för alla företagsamma personer i Västra Mälardalen
från näringslivet och alla typer av organisationer.
Mötesserien är fylld med ett inspirations- och kompetenshöjande program för alla.
Föreläsning, mingel, diskussioner och information från näringslivet och dess organisationer

BESLUTSDOKTORN - VÄRLDSFÖRBÄTTRAREN - KOMMUNIKATIONSSTRATEGEN OCH ABBA THE MUSEUM
9 NOVEMBER 2016

25 JANUARI 2017

Catarina Falkenhav
ABBA the Museum

Fredrik Hallberg
Det nya medielandskapet

FORUM, KÖPING KL 18.30

FORUM KÖPING KL.18.30

Om att paketera ett av världens
starkaste varumärken inom musikindustrin till ett varumärke inom
besöksindustrin.
Lyssna till Catarina Falkenhavs
historia som tidigare vice VD samt
marknads- och försäljningsdirektör
för ABBA The Museum.

Kommunikationsstrateg med mer än
20 års erfarenhet.
Ansvarig för att definiera kommunikations- och mediestrategi för några av
Sveriges största annonsörer.
Erfarenhet av både online -och
offline strategiformulering, sökmotoroptimering och användning av sociala
medier. Fredrik är bördig från Köping

Catarina utsågs till
Årets Marknadschef
av Sveriges Marknadsförbund 2015

15 MARS 2017

10 MAJ 2017

Ari Riabacke
Beslutsdoktorn

Dennis Westerberg
Föreläsare,
världsförbättrare.

STADSKÄLLAREN, ARBOGA KL 18.30

KUNGSÖRSTORP, KUNGSÖR KL18.30
”Business as usual”-tiden är förbi.
Framtiden är här i morgon –
är ni redo?
Ari Riabacke, doktor i risk och
beslutsanalys. En föreläsning som
garanterat öppnar upp era sinnen
för hur vi ska leda företag och
organisationer i tider av förändring,
Ari är en av Skandinaviens mest anlitade talare, i Dagens Industri rankad
topp tre bland näringslivstalarna i
Sverige och av Speakersforum
nominerad till International Guest
Speaker of the year 2014.

ÅRETS
TALARE
2015

Gör det du älskar
–och älska det du gör”
Ledarskap som föder arbetsglädje.
Vi människor mår varken bättre
eller sämre än vad kvaliteten på vårt
tänkande, som i varje ögonblick äger
rum i våra sinnen, har att erbjuda.
Dennis Westerberg föreläser om hur
vi människor fungerar, rent mentalt.
Oftast med inriktningen arbetsglädje
eller ledarskap, men också med fokus
på kommunikation, service och kreativitet och ibland som en guidning till
att ”ta sig till den berömda ZONEN”.

Boka platser, ett pris för alla möten. tack vare våra samarbetspartners kan vi erbjuda
sensationella 895:-/person för alla möten exkl moms.
Beställ biljetter på e-post: info@vmma.se
Arrangör:

Västra Mälardalens Marknadsförening

Samarbetspartners:

Mediapartner:

