Vi ses på mässan Eget Företag!
Tidningen Entreprenör presenterar årets caféprogram
Tisdag 4 oktober

Onsdag 5 oktober

Torsdag 6 oktober

10.45 Invigning av mässan Eget Företag
och prisutdelning Årets nyföretagare

11.00 Prisutdelning Årets mentor

09.45 Grönt är skönt för Hammar
24-årige Michael Hammar tänkte sälja
konstgräs till golffantaster som vill
ha en egen green i trädgården. Men
efterfrågan kom från annat håll. Idag
levererar hans företag Konstgräsexperten gräsmattor till skolgårdar, lekplatser och
trafikmiljöer. Nu är siktet inställt på den expansiva
sportmarknaden.

Mässan öppnar kl 10.00 och stänger kl 19.00
Moderator: Anna Dalqvist

12.10 Pionjären som vill lösa
världens viktproblem
Cecilia Bergh är forskaren och
entreprenören som vill lära oss
att äta rätt. Hennes innovativa
behandlingsmetod har visat sig effektiv mot både
anorexi och fetma och nu går metoden på export
till bland annat Australien och USA. Mando Group
har idag en klinik i New York.
13.20 Inte längre pappas flicka
Gifta sig och skaffa barn. Det var
vad som förväntades av Jenny
Ljungberg som arvtagerska till ett
fastighetsimperium. Istället bröt
hon sig loss från familjeföretaget,
Ljungberggruppen, och byggde upp en egen
kedja av lyxhotell.
14.40 Vilken typ av Entreprenör är du?
Stefan Lindström är entreprenologen
och föreläsaren som forskat i
entreprenörers olika drivkrafter. Sex
entreprenörstyper har han hittat och
under mässan har du själv möjlighet
att testa vilken sorts entreprenör du är i tidningen
Entreprenörs monter – allt under vägledning av
Stefan Lindström.
15.50 Hon gör ofärdig
klocka till säljsuccé
Hon är ständigt på resande fot –
Italien, Paris, London och Asien.
23-åriga Mai-Li Hammargren
är Handelsstudenten som lyckats sälja sin
designklocka ”Mutewatch” till ett 30-tal länder, för
många miljoner kronor, redan innan produkten är
klar.

Mässan öppnar kl 09.00 och stänger kl 17.00
Moderator: Anders Carlsson

12.30 Pitcha din affärsidé för en drake
Douglas Roos är affärsmannen och
entreprenören som driver nyhetssajten Nyheter24. I tv-serien Draknästet
har han ömsom sågat, ömsom hyllat
hoppfulla entreprenörer på pengajakt.
Han delar välvilligt med sig av sina bästa tips för
framgång och du har även chansen att pitcha din
egen affärsidé för honom i Entreprenörs monter.
13.40 Han är en modern Robin Hood
Simon Eisner kom på världens enklaste
affärsidé: att ta det som blir över hos
dem som redan har och ge till dem
som inte har. Lite som en modern
Robin Hood eller Karl-Bertil Jonsson,
fast helt lagligt och med ett större mått av affärsmässighet. Han driver företaget Allwin, som samlar
in överblivna produkter från detaljhandeln och
transporterar dessa till härbergen och kyrkor.
14.45 Entreprenören som
flyttade Boston till Sverige
Jonas Reinholdsson älskar USA och
gör ingen hemlighet av det. Där finns
ingen jantelag och svensk avundsjuka
som hindrar. Kärleken till det stora landet – och till
en viss kvinna med namnet O´Leary – gav bränsle
åt den snabbväxande restaurangkedjan, som ska
bli störst i världen.
16.00 Vilken typ av Entreprenör är du?
Stefan Lindström är entreprenologen och föreläsaren som forskat i
entreprenörers olika drivkrafter. Sex
entreprenörstyper har han hittat och
under mässan har du själv möjlighet
att testa vilken sorts entreprenör du är i tidningen
Entreprenörs monter – allt under vägledning av
Stefan Lindström.

Mässan öppnar kl 09.00 och stänger kl 17.00
Moderator: Jakob Stenberg

11.00 Prisutdelning
Årets nyföretagarkommun
12.30 Svenskan som gör
revolution i Ukraina
Östeuropa har lockat utländska investerare under många år och Ukraina
är inget undantag. Bland företagarna
som valt att etablera sig i den förra Sovjetrepubliken finns det en som sticker ut – värmländska
Clara Bodin, som driver bemanningsföretag i
landet.
13.40 Hennes hjärta
klappar för stickning
Sofia Hagelin är civilekonomen från
Handelshögskolan som grundade
resesajten Resfeber. Men efter tio
år hoppade hon av och hittade ett nytt kall – att
rädda stickarvet från byn Lovikka från att gå under.
Sofias mormor kommer från byn och genom
modeföretaget Heart of Lovikka upprätthåller hon
sticktraditionen, men på ett nytt modernt sätt.
14.45 Prisutdelning
David och Goliat-priset
16.00 Vilken typ av Entreprenör är du?
Stefan Lindström är entreprenologen och föreläsaren som forskat i
entreprenörers olika drivkrafter. Sex
entreprenörstyper har han hittat och
under mässan har du själv möjlighet
att testa vilken sorts entreprenör du är i tidningen
Entreprenörs monter – allt under vägledning av
Stefan Lindström.

Varmt välkommen till Café Entreprenör på Sveriges största nyföretagarmässa
Eget företag den 4-6 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Hämta ditt besökskort på www.egetforetag.se
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