
Har du företag och vill växa?

Enköping och Uppsala 18-19 juni
Älvkarleby 27-28 augusti

Anmälan
Din anmälan gör du på
www.kvinnasatsa.nu/tillvaxt .

Praktiska detaljer
NÄR OCH VAR
18-19 juni Uppsala, Gränby Centrum, 
uppdrag:köket

18-19 juni Enköping,  Lidingby Gård  
27-28 augusti Älvkarleby, Villa Harmoni, 
Älvkarleövägen 4A, Älvkarleby

Finns det boende?
Ja, det finns möjlighet till övernattning. 
Ansvaret att boka boende ligger dock på
varje deltagare. Boka gärna i god tid. 

Enköping: Övernattning med del i dubbelrum inkl 
frukost, lakan och handduk 300kr/pers inkl moms på
Lidingby Gård. Bokas direkt med Anna-Märta Wallin, 
Lidingby Gård, tel: 0171-810 33 eller mobil 070-206 
74 50. För mer info: www.lidingby.nu
Uppsala: För boende i  Uppsala  finns ett flertal 
hotellrum i olika prisklass, sök på nätet. 
Älvkarleby:  För boende i Älvkarleby se  
http://www.alvkarleby.se/turism/bo.asp

Kostnad 
Konferensen är kostnadsfri, fika och lunch 
ingår. Om du uteblir så debiterar vi dig
1 000 kronor. Du betalar din resa, ev. logi, 
och dryck (vatten ingår) själv. 

Måltider 
All mat är vegetarisk, om du är allergiker 
kan du ange det i samband med din bokning. 

Sommarkonferenserna ingår i RESURS UPPLAND 
projektet KvinnaSatsaNU/Tillväxt  som ska inspirera 
flera kvinnor att välja tillväxt i sina företag.  
KvinnaSatsaNU/Tillväxt förmedlar en annan väg till 
tillväxt, glöm myterna om hur tillväxt ska gå till 
utan hitta just dina egna drivkrafter för 
framgångsrikt företagande. Det handlar inte bara 
om att tjäna pengar utan även om att göra 
någonting som känns meningsfullt och lustfyllt!
För att erbjuda allt som en tillväxtföretagare 
behöver står projektet för den icke traditionella 
tillväxtmodellen  - den som stärker dig som individ!  

RESURS UPPLAND är projektsamverkan för 
företagande, entreprenörskap och hållbar regional 
utveckling med genusperspektiv. 
RESURS UPPLAND är samverkan mellan regionalt och 
lokala resurscentrum för kvinnor i Uppsala län och finns 
på Länsstyrelsen samt i Enköping, Håbo, Uppsala, 
Älvkarleby och i Östhammars kommun. Basverksamheten 
finansieras i huvudsak av Tillväxtverket.  RESURS 
UPPLAND ingår i UTCED femlänssamarbete mellan 
Resurscentra och Länsstyrelserna i Östra Mellansverige. 

UTCED - femlänssamverkan för kvinnors företagande 
och arbetsliv
UTCED är namnet på ett samverkansprojekt som arbetar 
för att lyfta kvinnors företagande och arbetsliv. 
Resurscentra och Länsstyrelser arbetar gemensamt i fem 
län i Östra mellansverige. Namnet står för 
länsbokstäverna i de medverkande länen (Västmanland, 
Örebro, Uppsala, Östergötland och Södermanland). 
UTCED finansieras av Tillväxtverket (Resurscentra-
program, Främja kvinnors företagande program), 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt 
Länsstyrelserna och Regionförbunden.



Konferensdag 1

9.30 vI startar med fika

10.00 Välkomna! Check in 
Presentation

Lunch

Inspiration till tillväxt 
– en föreläsning

Tillväxthjulet 

Ledarskapsträning inkl 
middag 

20.00 Avslut

Konferensdag 2

8.30  vI startar med fika

9.00  Välkommen till dag 2 

Drivkrafter 
Din vision för tillväxt

Lunch

Din vision för tillväxt forts.
Din egen tillväxtmodell

16.00 Avslut

Hur skapar du tillväxt i ditt företag? Vad 
är det egentligen som krävs för att 
lyckas?

Sommarkonferensen bjuder på både 
inspiration och matnyttigt för dig som 
funderar på affärsutveckling och tillväxt. 
Vi inspirerar dig till att skapa en egen 
tillväxtmetod som passar dig och dina 
drivkrafter.  Under sommarkonferensen 
kommer vi att ta upp frågor som fokuserar 
på dina drivkrafter, din vision och smarta 
mål. 

Det handlar om hur du hittar din egen 
tillväxtmodell, vad som krävs för att 
lyckas och hur du hittar en bra balans 
mellan familjeliv och arbete. På
konferensen möter du andra kvinnor som 
vill få sina företag att växa genom att 
satsa på affärsutveckling. Kom och utbyt 
tankar, pröva dina idéer och låt dig 
inspireras!

Du får också träna ditt ledarskap! 
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