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Business unusual
Välkommen till två timmar med Ljungby Business Arena,
näringslivets eget initiativ för Ljungbys framtid.

Dag: Torsdag den 20/1.
Tid:
08.00 – 09.30. Vi bjuder på frukost från 07.30.
Plats: Garvaren, Ljungby
Det rullar på oerhört fort nu. Den 25/11 valdes en styrelse till föreningen. Den
7/12 fick vi klartecken om stöd från Tillväxtverket. Den 15/12 annonserade
vi efter en projektledare. Vi har fått fantastisk respons från företagen och det
droppar in nya medlemmar hela tiden. Den 20/1 är det åter dags att träffas
och rapportera läget.
Idén med Ljungby Business Arena är att kraftsamla ”hela Ljungby”. Detta gör
vi genom att fokusera våra tillväxtmöjligheter, tänka i nya banor och skapa
ett vidgat samhällsansvar hos näringslivet. Därför vill vi gärna att du bjuder
med andra engagerade personer, som vill vara med i en branschöverskridande satsning på Ljungby.
Program (8.00 – 9.30)
•
•
•
•
•
•
•

Vad har hänt sedan den 25/11?
Projektledare – hur går det?
En företagspresentation
Medlemsrekrytering – insatser
Ljungby Advisory Board
Webb UnUsual
Nästa steg

Bonusprogram (separat anmälan senast den 16/1)
9.30
10.00
		
11.00

Kaffe och inledning.
Presentation av den regionala analysen. Översiktligt,
branschvis, storleksmässigt och utifrån etableringsår.
Fördjupning på kommunnivå.

Välkommen!

Bonusprogram
10.00 – 11.00 och 11.00 – 12.30
Konkurrenskraften i näringslivet i södra
Småland.
Grufman Reje Management har analyserat
data från 90% av vårt regionala näringsliv och
nu har du chansen att bli bland de första som
får höra resultatet.
Studiens resultat redovisas i flera olika
dimensioner – på regional nivå, branschvis,
utifrån storleksklasser, etableringsår och för
respektive kommun.
Regionförbundet har valt att i samarbete med
Ljungby Business Arena förlägga publiceringen av denna rapport till Ljungby, vilket vi
är mycket glada över. Du är alltså välkommen
att stanna kvar efter vårt eget referensgruppsmöte och lyssna på denna presentation.
Är du intresserad att delta ska du anmäla dig
via denna länk.
Anmälan: Senast måndag 16 januari 2012.
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt.
Frågor:
Anders Unger, 0733-477 917,
anders.unger@rfss.se
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I Ljungby växer vi tillsammans

