SMB-konferansen
2010
Konferansen for Små og Mellomstore Bedfrifter

Sortland Næringsforening inviterer til
SMB-konferansen 2010
Onsdag 13. oktober kl. 11.00
Sortland Samfunnssal
(Oppmøte Sortland hotell)

Vesterålen – tenk stort!
Muligheter og utfordringer ved å tenke stort
for Vesterålens næringsliv.

Disse kommer:
Kristian Adolfsen (Eier og Adm dir av Adolfsen Gruppen)

“Fra tanke til handling” - Adolfsen Group fra den spede begynnelse frem til i dag

Anders Føyen (Business development manager Microsoft Corporation)
“Verden for dine føtter - hvordan en social computing strategi kan gjøre små bedrifter store”

Rolf Olsen (Eier av Rolf Olsen Consulting)
“Hvor fort man må løpe for å stå stille i Vesterålen”

Bente Aasjord (Fagforbundet – nordområdestrateg)
Hvem er Nord-Norge og Vesterålen? Går det an å leve her?

Asbjøn Klaussen (Salgssjef Asia, NorLense)
“Lavmælt nordlending med store ambisjoner”

www.sortland-nf.no
Påmelding innen 8. oktober til pamelding@sortland-nf.no
Konferansen er et samarbeid mellom

Vesterålen – tenk stort!
SMB dagen er en inspirerende og matnyttig konferanse for ledere og nøkkelpersoner i bedrifter
i Vesterålen, Lofoten og Sør-Troms. Årets utgave fokuserer på hvilke utfordringer og muligheter
våre bedrifter har for å tenke stort. Hva skal til for at en bedrift skal lykkes med strategier utenfor eget lokalmarked? Hvilke forutsetniger har regionen vår som utgangspunkt for bedrifter som
tenker stort? Har vi noen suksesshistorier? Vi har ett mål for øye – å bidra til at du som leder
får faglig innspill og inspirasjon til å lykkes enda bedre i din virksomhet.

Program:
Kl. 11.00:
Kl. 11.45:
Kl. 12.00–12.45:
Kl. 12.45–13.30:
Kl. 13.30–14.00:
Kl. 14.00–14.45:
Kl. 14.45–15.30:
Kl. 15.30–16.15:
Kl. 16.15–17.00:
Kl. 17.00–18.30:
Kl. 19.30:

Registrering og lunsj
Åpning av konferansen ved Ordfører i Sortland kommune Svein Roar Jakobsen
Bente Aasjord
Kristian Adolfsen
Kaffepause
Anders Føyen
Asbjøn Klaussen
Rolf Olsen
Kaffepause
Paneldiskusjon
Festmiddag m/underholdning av Zøllners Eftf

Etter hvert foredrag åpner vi opp for kommentarer og spørsmål/diskusjon
til foredragsholder og i salen.

Meld deg på:
1. Send e-post til pamelding@sortland-nf.no med følgende informasjon:
Navn på deltaker(e):
Bedrift:
Fakturaadresse:
E-post:
Telefon:
Priser
Dagpakke / dagpakke med festmiddag?:
Dagpakke inkl lunsj kr 1650,2. Ring mob: 412 05 634

Festmiddag m/Zøllners Eftf kr 600,-

www.sortland-nf.no

