
FÖRELÄSARE:

Stefan Hyttfors 
Världen är på väg framåt, snabbt. Se till att du är med på förändringen och inte 
fast i ett förflutet som inte längre finns. Att göra en plan för framtiden är svårt
eftersom den inte är förutbestämd. Stefan Hyttfors menar att det bästa sättet att ta
sig an det som kommer är med nyfikenhet, en karta och en kompass snarare än en
utstakad rutt.

Datum: 24 november Tid: 13:00-14:00

Mouna Esmaeilzadeh
Nya innovationer behövs för att förnya även traditionstyngda verksamheter, men
vilka är hindren och hur övervinner man dem? Under senaste decenniet har  
Dr Mouna Esmaeilzadeh arbetat för ett paradigmskifte inom sjukvården, där ny  
teknik, robotar, AI och genteknik leder vägen mot ett långt och hälsosamt liv.

Datum: 1 december tid: 13:00-14:00

Per Grankvist
Det som är smart är nu också hållbart. Hållbarhet inte är så svårt att åstadkomma 
som man kan tro. Med rätt kunskap och inställning kan du tackla utmaningar  
samtidigt som du både ökar lönsamheten och gör kunderna nöjdare. Den insikten 
kommer Per Grankvist att ge dig under denna föreläsning.

Datum: 8 december tid: 13:00-14:00

Almi GävleDala bjuder in till en föreläsningsserie om:

Nya förutsättningar / 
Nya möjligheter 
Omvärlden förändras snabbare än någonsin. Under pandemin har nästan alla företag behövt göra 
stora anpassningar, snabbt. För att förändringarna ska bli hållbart framgångsrika är det värdefullt med 
nya insikter och ny kunskap från branschens experter - det får du i Almi GävleDalas serie digitala  
livesändningar. Se gärna på serien som ett paket och anmäl dig till flera föreläsningar på en gång.     

Vi på Almi har länge arbetat nära Sveriges småföretagare och det har gett oss en fantastisk insyn i hur det är att driva företag. Det har också lärt 
oss en hel del om vad som behövs för att lyckas som företagare. Projektet Hållbar tillväxt drivs i Dalarna och Gävleborg av Almi GävleDala och 
finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Dalarna och Region Gävleborg. 
 

KLICKA HÄR!MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

https://www.almi.se/kalendarium/?region=53

