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Lyssna till spännande
samtal och diskussioner

LIVE! Just nu: Moderatorerna

PROGRAM

Hej Alexandra!
Välkommen till 
Åre Business Forum 2020!
Här kan du uppdatera din affärsprofil och göra dig sökbar 
för andra deltagare, du kommer få ta del av exklusiva 
utbildningar från samarbetspartners som bl a Företagarna, 
access till träningspass med digitala träningstjänsten 
MyMOWO samt följa Åre Biz-TV 23-24 september. 

I programmet hittar ni högaktuella personer som Annika 
Winsth, chefekonom på Nordea.
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Träna med MyMOWOoch Åre Biz!  

Träna när och var du vill
Ladda ner MyMOWO-appen!

MyMOWO är tränings tjänsten som hjälper dig att träna och röra på 

dig, när och var du vill, på ett sätt som passar dig. Hos oss hittar du 

ett  du enkla, e�ektiva och roliga träningspass anpassade för att 

göra hemma, på jobbet eller på resan. Själv eller tillsammans med 

familjen. Vi har ett brett utbud av styrketräning, konditionsträning, 

rörlighetsträning, familjeträning, kontorsträning, seniorträning och 

graviditetsträning. Allt du behöver är din telefon, läsplatta eller 

datorn, uppkoppling och lite utrymme att röra dig på.
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Program

Onsdag 23 september

Torsdag 24 september

LIVE!

Här hittar ni årets program där ni också kan ta del av 
korta utbildningar i förväg, skicka frågor till föreläsare 
och följa Åre Biz-TV live. Du kommer att kunna titta i 
efterhand fram till 31 oktober.

Klicka här för att ta del av utbildningarna

16.30-17.45 
Deloittes kvinnliga nätverk

08.30-16.00 
Personliga intervjuer, reportage och övriga inslag. 
Följ live eller se i efterhand.

Du får access till det digitala evenemanget 16 september och plattformen kommer vara tillgänglig fram till och med
31 oktober 2020. Samma dag som du får access kommer du kunna ta del av det exklusiva utbildningsmaterialet från våra 
samarbetspartners och börja nätverka med andra deltagare. Du kommer att få ett mail med dina personliga inloggningsuppgifter.

Vad är Åre Biz-TV?
Tidigare scenprogram ersätts med Åre Biz-TV där ni kommer få ta
del av spännande liveintervjuer och samtal, exklusiva klipp och
reportage, där vi lyfter aktuella ämnen och frågeställningar för
näringslivet.

Programmet spelas in live från vår studio på Copperhill Mountain
Lodge i Åre som leds av Anna Ekelund, programledare och nyhetschef
Dagens industri och Günther Mårder, vd Företagarna med
inslag från vår satellitstudio i Stockholm som leds av Jens B Nordström, 
ekonomijournalist Tv4.

Onsdag 23 september startar programmet för Åre Biz-tv med
Deloittes kvinnliga nätverk kl 16.30 – 17.45 och den 24 september
kl 08.30 – 16.00.

Uppdaterat program hittar ni inom kort på arebusinessforum.se

Som deltagare får du personliga inloggningsuppgifter till det digitala evenemanget där du kommer få access till: 

Nätverka
Du kommer kunna uppdatera din affärsprofil och söka nya affärskontakter. 

Åre Biz-TV
Ersätter det tidigare scenprogrammet men med liknande innehåll med aktuella personer och ämnen inom 
näringslivet.

Interaktion 
Du har möjlighet att ställa frågor i förväg till utvalda nyckelpersoner i programmet och som vanligt kommer du kunna 
dela med dig av dina tankar och frågor via Twitter. Det är även ni som deltagare som avgör vem som vinner Almi Pitch 
event 2020 och 100 000 kr i direktinvestering från Almi.

Utbildning, träning och inspiration
Ta del av utbildningar från samarbetspartners som bl.a Företagarna och få unik access till den digitala 
träningstjänsten MyMOWO.

Följ oss innan och under evenemanget på sociala medier

På vår nya digitala mötesplats kan du delta på det sätt som passar dig och samtidigt knyta nya 
kontakter, interagera och inspireras. Här kommer du bland annat kunna följa Åre Biz-TV live från 
Copperhill Mountain Lodge i Åre och från vår satellitstudio i Stockholm. Precis som tidigare 
kommer ni få lyssna till spännande talare och samtal där vi lyfter aktuella ämnen och frågor för 
tillväxt och affärer fast i ett nytt format.
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Välkommen till det
digitala Åre Business Forum 

AnnaMagnusson
Överstruket




