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Möt Tillväxtverket i Almedalen!
Under Almedalsveckan arrangerar vi två seminarier om digitalisering och
delningsekonomi tillsammans med Entreprenörskapsforum. På plats finns
också flera medarbetare som gärna berättar mer om sina expertområden.
De två seminarierna äger rum på måndag den 4 juli, adressen är Strandgatan
34 i Visby:

Etablerade stora och unga små – vinnande samarbete för
svensk konkurrenskraft
Digitaliseringen skapar förutsättningar för nya affärsmodeller och

innovationer vilket påverkar både etablerade storföretag och unga små.
Samarbete blir allt viktigare. Finns
det vinnare och förlorare, eller går det att skapa samarbeten där alla stärks?
Hur
kan det se ut? Hur kan politiken bidra?
Tid: Måndag 4 juli kl 8:00 - 9:00
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby
Medverkande:
Martin Andersson, Professor, Blekinge Tekniska Högskola och Lunds
universitet
Anders Carlsson, Divisionschef Electrification Products, ABB
Daniel Wiberg, Chefsekonom, Företagarna
Henrik Bergqvist, Företagare, PickHit.Me AB
Jennie Nilsson, ordförande näringsutskottet, Socialdemokraterna
Johan Eklund, Vd, Entreprenörskapsforum
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket

Digitalisering, delning, gig-ekonomi – hur rustade är företag
och samhälle för snabba förändringar?
Spelplanen förändras allt snabbare. Är företag rustade att möta teknik- och
attitydskiften och ett ökat omvandlingstryck? Hur kan politik och näringsliv
navigera genom snabba förändringar så att Sverige fortsätter vara
konkurrenskraftigt? Vad krävs av politiken för att inte hindra utvecklingen?
Tid: Måndag 4 juli kl. 9:15 - 10:15
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby

Medverkande:
Pernilla Ramslöv, företagare, Nox consulting
Darja Isaksson, företagare, Hello Ziggy, regeringens innovationsråd
Marie Wall, startupansvarig, Näringsdepartementet
Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier
Emil Källström, ekonomisk politisk talesperson, Centerpartiet
Maria Ferm, gruppledare riksdagen, Miljöpartiet
Johan Eklund, Vd, Entreprenörskapsforum
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket
Mer om våra talespersoner som deltar under Almedalsveckan.

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet.
Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för
befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag
utvecklas.
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