
Välkomna till en nätverks- och inspirationsdag – Näringslivet, kommunen och elever tillsammans!

Årets Näringslivsdag bjuder på inspiration av tankeväckande Teo Härén kring temat kreativitet. Teo har arbetat 15 år 
med kreativitetsföreläsningar och mottagit pris som en av Sveriges mest inspirerande personer. Han beskriver hur 
kreativitet är nödvändigt för att lyckas, och varför det är någonting man måste arbeta med.

Du som företagare i Tanums kommun är varmt välkommen till denna kreativa 
inspirationsdag. En dag där våra företagare, politiker, tjänstemän och elever som 
går i årskurs 9 i Hamburgsund och Tanumshede, våra framtida medarbetare 
möts, inspireras och inspirerar varandra. 

Jessica Barck, tidigare Projektkoordinator/VD för Uddevalla Näringsliv,  
kommer att hålla i programmet från scenen och länka ihop talare och publik.

DATUM:  24 oktober 2017  
TID:   08.30 – 12.00 (Kaffe/mingel från kl. 08.00)
PLATS:  Gymnastiksalen, Tanumskolan
ANMÄLAN:  naringsliv@tanum.se senast den 18 oktober
KONTAKT:  Elenor Olofsson, elenor.olofsson@tanum.se 0525 181 09      
  Elisabeth Jonsson, elisabeth.jonsson@tanum.se 0525 180 76

Vem är Teo Härén?
Teo är civilekonom och entreprenör med erfarenhet av att ha startat flera bolag. Han har betygsatt över 30 000  
idéer, suttit i Svenska Uppfinnareföreningens styrelse och han har två patent. Teo Häréns specialitet – och passion – 
är kreativitet. Han har skrivit flera olika böcker kring ämnet. Numera föreläser Teo om varför det är  
så svårt att vara kreativ, men också om varför det är så viktigt, och så roligt http://teoharen.se/

Samverkan skola – näringsliv
Eleverna har under föregående läsår deltagit i vårt projekt ”fadderföretag”.  
Eleverna har gjort studiebesök på olika företag i vår kommun för att öka kunskapen 
om olika yrken. Den här dagen avrundas projektet för eleverna, med förhoppning 
om fortsatt fokus på att inspirera kring yrkesval men att vi med den här dagen  
också lyfter entreprenörskap och företagande för våra elever. 

Kreativ service för ett bättre företagsklimat!  Dagen medfinansieras av projektet 
”Bättre företagsklimat Fyrbodal”. 
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Inbjudan inspirationsföreläsning 24 oktober             
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