HOVEDSPONSOR

Erhvervsforeningerne i Skagen,
Frederikshavn og Sæby inviterer til årets
Erhvervs-get-together med tid til networking og
et indlæg ved tidligere udenrigsminister og formand for FN’s generalforsamling Mogens Lykketoft. Han vil fortælle om FN’s 17 Verdensmål, og
virksomheders rolle i at arbejde for at implementere målene.
Arena Nord danner igen rammerne om det traditionsrige
Erhvervs-Get-Together, hvor erhvervslivet på toppen af
Danmark mødes til spændende indlæg, networking og
lækker buffet.
Som vanligt vil Karl Erik Slynge tale på vegne af de tre lokale
erhvervsforeninger og borgmester Birgit S. Hansen holder tale.
I år kan du også høre et spændende indlæg ved Mogens Lykketoft. Se tidsplan og program på næste side.

TID & STED
Torsdag den 9. sept, kl. 15.30 – 19.30
Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9
9900 Frederikshavn
PRIS OG TILMELDING
Tilmeld dig senest 6. september
erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/243/
• Medlemmer: Gratis for to deltagere
pr. virksomhed. No-show fee på 400
kroner ex moms.
• Ikke-medlemmer og ekstra deltagere:
400 kroner ex moms.
BUS FRA SKAGEN
erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/244/

VED SPØRGSMÅL
Erhvervshus Nord
T: 92 26 26 26
M: info@erhvervshusnord.dk
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PROGRAM

PROGRAM
KL. 15.30

REGISTRERING OG
VELKOMSTDRINK I FOYER

KL. 16.00
VELKOMMEN VED
KARL ERIK SLYNGE,
FORMAND FREDERIKSHAVN
ERHVERVSRÅD

KL. 16.20

KL. 16.10
TALE VED BORGMESTER
BIRGIT S. HANSEN

FOREDRAG AF MOGENS LYKKETOFT - FN’S 17 VERDENSMÅL
Mogens Lykketoft er forhenværende politiker med flere ministerposter og
formand for FN’s 70. generalforsamling i New York. Mogens Lykketoft vil gøre
deltagerne klogere på FN’s nuværende rolle set i henhold til en bæredygtig
udvikling og klimaindsatsen - to områder, der er højst aktuelle globalt set. Han vil
også give sit bud på, hvordan man som virksomheder spiller ind i den bæredygtige dagsorden.

SPISNING OG NETWORKING
Arena Nord serverer en lækker buffet, hvor der er god tid til at få snakket med
bekendte og måske nye bekendte fra det lokale erhvervsliv.

KL. 17.50

