VÄLKOMMEN TILL

PromotionEvent
För framtidens hållbara
entreprenörskap!

Vi utlovar en spännande dag med intressanta talare, paneldebatter, mässa där
nya innovativa affärsideér presenteras, pitchningar och hållbar mat.
Vi välkomnar dig som driver entreprenörsfrämjande arbete, dig som representerar näringslivet
med intresse för hållbar affärsutveckling, och dig som är verksam inom näringsliv och offentlig
sektor med fokus på hållbarhetsfrågor eller helt enkelt dig som är nyfiken på allt som händer
inom området.
Vår ambition är att nå ut brett till alla som vill inspireras att tänka nytt och hållbart. Från statlig,
kommunal och offentlig verksamhet till entreprenörer, företagare och investerare.
På Promotion Event kommer vi särskilt fokusera på områden som vi i vår region är starka inom:
livsmedel, digitalisering, IT, logistik och tillverkning.
Flera av de innovativa entreprenörerna ställer ut på eventets mässdel. Några kommer även att
medverka i dagens pitchtävling med temat: Framtidens hållbara affärsidéer.

Dag, tid & plats

Örebro universitet, Örebro
Långhuset Hörsal L3
Tisdag 4 juni kl 09.30-16.00 ca
Program mellan 10.00–15.30
Mässa mellan 09.30–16.00
Zinkgruvan re:think

Anmälan & info

Suzanne Karlsson, suzanne@suzzcon.se 070-387 82 82
Anmälan via länken här.
Lunch serveras, ange ev allergier.
Kostnadsfritt deltagande.
Anmälan senast fredag 31 maj!

Det övergripande syftet med Zinkgruvan re:think är att bidra till en stärkt och breddad ekonomisk utveckling i regionen,
präglad av socialt och miljömässigt hållbara innovationer. I fyra steg ska programmet fokusera på att öppna upp nya
vägar till entreprenörskap och intraprenörskap. Det görs genom att stärka unga entreprenörer, bidra till positiva attityder
till entreprenörskap och företagande, underlätta integration av nyanlända samt genom att öka kunskapen om de globala
och lokala hållbarhetsutmaningarna.
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Ett hållbart entreprenörsprogram för framtidens
generation powered by Zinkgruvan Mining
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Ett hållbart entreprenörsprogram för framtidens
generation powered by Zinkgruvan Mining
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09.30–10.00		
UTSTÄLLNING
			Möt lokala entreprenörer och företagare som utvecklar hållbara affärsidéer
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10.00–12.00		
VÄLKOMMEN TILL PROMOTION EVENT
			Inledning med Monika Andersson från Zinkgruvan Mining som berättar om
			
engagemanget i entreprenörsprogrammet Zinkgruvan re:think.
			
Presentation av dagen och medverkande jury.
			Gamla affärsidéer förstör planeten – nya idéer kan rädda den!
Sara Bronner, Bronner & Bronner Samhällsutveckling
TEMA: En hållbar livsmedelsbransch – hur tar vi oss dit?
Johan Ununger, fd VD Saltå Kvarn
Lena Persson Byrdeman, Granelunds odlingar

			
		
		

TEMA: En hållbar IT- och digitaliseringsbransch – hur tar vi oss dit?
Helena Nordin, hållbarhetschef Advania
Johan Cedermark, entreprenör & IT-visionär Trainstation Vivalla

			
		
		

TEMA: Hållbar logistik och tillverkning – hur tar vi oss dit?
Jonas Olaison, miljö- och kvalitetschef Textilia
Ebba Klara Eriksson, entreprenör Mårda Sthlm

		
			

Introduktion av utställande entreprenörer samt av eftermiddagens
pitchande bolag. Presentation av den vegetariska och lokalproducerade lunchen.

12.00–13.00		

LUNCHMINGEL & UTSTÄLLNING

13.00–14.10		
			
14.10–15.15		

ZINKGRUVAN RE:THINK PITCHTÄVLING
Lokala entreprenörer pitchar framtidens hållbara affärsidéer inför publik och jury.
DISKUSSIONER & SAMTAL MED EXPERTER OCH ENTREPRENÖRER

			
		
			

Är näringslivet på rätt väg i hållbarhetsfrågorna?
Experter inom hållbart företagande diskuterar och ger sin syn på vart
näringslivet är på väg när det gäller hållbarhetsfrågorna.

			
		
		
		

Vilken roll spelar näringslivet för kommunernas framtid?
Vad kan kommunen göra för att bidra till hållbara idéer och företag?
Anna Andreasson, näringslivschef i Lekeberg tillsammans med
Sofia Fredriksson, näringslivsutvecklare Askersunds kommun.

			
		
		
		

I huvudet på en entreprenör – vilka är mina drivkrafter?
Hur får jag min idé att växa och utvecklas?
Samtal med Johan Sellin, EnergyAid, Sara Hillersborg, Ateljé Återbruk
samt Emanuel Eskilsson, Lokal surdegsbageri.
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15.15–15.30		
RE:THINK PITCHRESULTAT
			
Juryns motivering & prisutdelning till entreprenörerna
			Avslutning med Suzanne Karlsson, Alfred Nobel Science Park
			
samt Camilla Bergholm, Drivhuset.
15.30–16.00		

MINGEL OCH UTSTÄLLNING

Med reservation för programändringar.

För mer info om programmet, se: zinkgruvanrethink.se
									

