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Pressmeddelande Skaraborg Sessions 14/3 2018
Knistad Herrgård, onsdag 14/3 2018, arrangeras första Skaraborg Sessions.
Skaraborg Sessions är ett nytt företagsnätverk med fokus på ledarskap, utveckling och
framtid. Under 2018 kommer 7 event att arrangeras med för att stärka och utveckla
näringslivet i Skaraborg samt stimulera medlemmarnas personliga utveckling. Skaraborg
Sessions är ett forum för idéer, nätverkande och affärer och drivs av Wettern
Kommunikationsbyrå och Konferens och Event i Skaraborg.
Det första tillfället, onsdag 14/3, har temat ledarskap med fokus på förändringsledning.
Dagen inleds med föreläsning av Fredrik Reinfeldt. Därefter blir det paneldiskussion med
Björn Lindblad (VD, Mio), Janne Nilsson (VD, Skara Sommarland) och Catarina Higgins
(Rektor, Plusgymnasiet). Andreas Wilhelmsson är moderator under förmiddagen. Efter
avslutat Skaraborg Sessions kommer Fredrik Reinfeldt göra ett företagsbesök hos eventets
guldpartner Skövde 4-hjulingar.

Björn Lindblad har med passion för kund och produkt utvecklat företaget från 3-6miljarder,
tillsammans med Mio-laget under sina 5 år på Mio.
Janne Nilsson, numera VD av Skara Sommarland med över 500 anställda och en bakgrund
från militären (flygvapnet) och 9 år om VD på Moelven.
Catarina Higgins är en driven rektor sedan 2007. Hon har en internationell hotellkarriär och
har nyligen mottagit utmärkelsen “Årets Kommunikatör”.
Andreas Wilhelmsson är utsedd till en av Sveriges 101 Supertalanger (Veckans Affärer), VD
för Ljusgårda AB i Tibro och grundare av Espero Group.
Kommande evenemang i april gästas av Peter Forsberg som då föreläser om motivation och
mindset. (Denna information får ej släppas innan eventet 14/3)

Wetter Kommunikationsbyrå är en komplett kommunikationsbyrå med bred kompetens, stora
visioner och kraftfulla idéer. De levererar kompletta lösningar för fysisk och digital
marknadsföring.
Konferens och Event i Skaraborg arrangerar små till stora konferenser, event, mässor,
bröllop och resor till spännande destinationer i Europa.
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