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Från: Slutkonferens TÖS <sissi.sturesson@kristianstad.se>
Skickat: den 17 december 2019 11:47
Till: Svahnberg, Johan <johan.svahnberg@hoor.se>
Ämne: Inbjudan slutkonferens TÖS 23 januari

Slutkonferens projektet TÖS ta del av resultat, nätverka och inspireras
Vi avslutar där vi startade – i Rådhus Skåne , Kristianstad – och hoppas kunna sprida både resultat och goda
exempel såväl som att inspirera. Samtidigt vill vi ge oss alla chansen att även denna gång göra just det som
TÖS deltagare sett som en av de mest värdefulla ingredienserna – att träffas och nätverka!
I snart tre år har nära 100 företag och 1500 medarbetare ambitiöst, engagerat och intensivt arbetat med
innovation och tillväxt i sina företag inom projektet TÖS.
Ni företagare i projektet har spanat framåt och inåt, grävt er ner i strategier, planer, omvärld, konkurrenter och
mycket mer. Såväl ni som leder era företag som era medarbetare har utbildat er inom områden viktiga för era
företags framtid och utveckling och nu är det dags att summera och avsluta. Såväl deltagande företag som
andra intressenter välkomnas därför till den gemensamma slutkonferensen för TÖS den 23 januari 2020.
Detaljerat program kommer efter helgerna.
Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne i Kristianstad. Västra Storgatan 12
Datum 23 januari
Tid: Program 13.30-17.00 därefter mingel och tapas

Anmälan senast den 17 januari
› Anmäl dig här

Program
13.30-14.00 Välkomna. Hur startade allt och vad har vi gjort utmed vägen? Representanter från
projektet ger en bild av TÖS från start till mål.
14.00-14.45 Effekter och resultat hos företagen och medarbetarna. Fyra av våra TÖS-företag delar
med sig av sina resor under projektets gång. Vad har det betytt för deras företag och medarbetare?
14.45-15.15 Paus, kaffe, mingel
15.15-16.15 ”Hur fortsätter man att ha fokus på målen och framtiden” Att sätta upp mål är en sak,
men hur håller man fast vid dem? Företagsledare från östra Skåne delar med sig av sina erfarenheter
och råd.
16.15-16.45 Vad händer nu? Resan för TÖS som projekt går mot sitt slut, men vi arbetar vidare.
Innan mingel och tapas görs en summering av det fortsatta arbetet framåt.
17.00-19.00 Mingel och lättare måltid
Moderator för dagen: Catarina Rolfsdotter Jansson

