
Höstens kick-off – För dig som har eller 
arbetar på företag inom handel, cafe, 

restaurang och besöksnäring. 
Onsdag 31 augusti

kl 8.00–9.45 

Inbjudan 

Just nu är Göteborg inne i ett stort expansionsskede och det märks 
av på flera sätt, nya små och stora företag etablerar sig, det byggs 
om och byggs till, utvecklingen är märkbar och kartan skrivs om 
med flera nya perspektiv.  För handel och besöksnäring i centrala 
Göteborg finns det en del utmaningar med detta, men också lika 
många möjligheter.  

Ord som lönsamhet, social media, digitalisering, förändrat köpmönster, 
bemanning, nätverkande, cirkulär ekonomi och klimatförändringar 
surrar i luften hela tiden. 

Är du med på hur detta påverkar ditt företag och dina kunder? Är du 
nyfiken på att höra hur andra tänker eller har gjort? Kan samarbete 
med andra vara till nytta för dig?

Vi vet att många av er har efterfrågat stöttning och under våren 
2022 fick 320 företag in din bransch personlig rådgivning utav oss 
på Business Region Göteborg. Utifrån utvärderingar framkom att ni 
är intresserade av mer stöttning med marknadsföring och hela 40% 
vill påbörja eller bli bättre på hållbarhetsaspekterna och mer än 50% 
uttrycker att ni saknar bra nätverk.  

Med vetskap om detta vill vi välkomna er till kickoff den 31 aug.

Inbjudan till höstens kick-off  
För er inom handel, café, restaurang och  
besöksnäringen i Göteborg 
 
Onsdag 31 augusti kl 8.00–9.45



HÖSTENS ÖVRIGA AKTIVITETER

Workshopserie: 
Marknadsföring och försäljning. Start den 7 september 
och fem följande onsdagar, med Alice Orbelin. Fysiskt  
och digitalt.

Nätverksträffar: 
Få bättre lönsamhet och samarbete genom ditt nätverk. 
Start 6 september.

Vill du veta mer? Kontakta Karin Forsberg,   
karin.forsberg@businessregion.se 

Kontentdag: 
Här arbetar vi aktivt med hur du skapar innehåll till era 
sociala kanaler med bild, film och text. 18 oktober, Fysiskt 
möte, 20 platser.

www.businessregiongoteborg.se

Starta hösten tillsammans  
och ta del inspiration, kunskap, 
verktyg och nätverka
När: 31 augusti,  kl 8.00-9.45

Var: United Spaces, Östra Hamngatan 16 

Pris: Kostnadsfritt 

Anmälan: Senast 21 augusti

Kontakt:  Karin Forsberg, Business Region Göteborg, 
0738 66 9485, karin.forsberg@businessregion.se

Läs mer och ANMÄL här:
www.businessregiongoteborg.se/evenemang

https://www.businessregiongoteborg.se/foretagande/foretagande/hallbarhet-och-foretag/hallbar-handel-besoksnaring
https://www.businessregiongoteborg.se/evenemang/kick-er-inom-handel-cafe-restaurang-och-besoksnaringen-i-goteborg

