Lördag 8 sept

Minimässa i biblioteket.
kl 11-13, Stora Tjörnsalen
Våga vinna!
- ta steget att bli egen företagare eller må
bättre helt enkelt
Föreläsning med Therese Albrechtson.
Therese Albrechtson är en 26-årig
entreprenör som driver flera aktiebolag.
Redan som 19-åring startade hon sitt första
företag.
Hon ville fortsätta med projektarbetet
som hon börjat med under sitt sista år på
gymnasiet, tackade nej till Handelshögskolan och startade det mediaomtalade
bolaget Bodyguard säkerhetsprodukter.
Idag driver Therese tre aktiebolag. Hon
arbetar bland annat med egendesignade
kläder och smycken samt med föreläsningar och utbildningar. Hon har mottagit väldigt
många utmärkelser, bland annat som EU
ambassadör för kvinnors företagande och
som Europas bästa unga entreprenör, Business Week, Årets Kvinna, nominerad till
Årets supertalang 2009 och årets affärsnätverkare samma år.

Therese gav ut sin första bok 2009 och
hon skriver även i olika affärstidningar
och på sin blogg. Hennes bok ”Våga,
vårda, vinn” handlar om hennes erfarenheter. Att gå mot strömmen och mot
allas förvarningar gjorde inte saken lätt
men genom en stark tro på sig själv och
en massa vilja gick det vägen. Att utgå
från sina egna förutsättningar, fokusera
på möjligheter istället för hinder och att
våga misslyckas för att lyckas är hennes
ledord.

Kostnadsfritt, men föranmälan krävs
senast 3/9 till Skärhamns bibliotek,
bibliotek@tjorn.se, telefon: 0304601160. Vi bjuder på fika.
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Bli verksam
Välkommen till Skärhamns bibliotek för
att lyssna på spännande seminarier som
inspirerar dig som är intresserad av näringslivsfrågor.
Under vecka 36 arrangerar Tillväxtverket
tillsammans med fem bibliotek i Sverige en
vecka i entreprenörskapets tecken under
rubriken Bli Verksam.

Minimässa, föreläsningar,
showroom*
Varje dag har vi dukat upp en minimässa
i bibliotekets företagsinformationshörna.
Vi guidar dig till information om att starta,
driva och utveckla företag. Du kan också
prova företagarsajten verksamt.se, träffa
representanter från en mängd organisationer
som alla jobbar med företagsfrågor på
olika sätt. Dessutom utställning/showroom
där du kan bekanta dig med branscher och
verksamheter som finns på Tjörn.
Alla aktiviteter är kostnadsfria och sker
i biblioteket, om inte annat anges. Vissa
arrangemang kräver föranmälan, läs mer i
programmet.

Måndag 3 sept

Minimässa i biblioteket, Coompanion finns
på plats för frågor mellan kl 14-16.
kl 15-16
Hur ser näringslivet ut på Tjörn?
Kommunens näringslivsstrateg Helene
Evensen ger en bild av näringslivet på Tjörn.
kl 16-17
Starta eget tillsammans
Coompanions företagsutvecklare har specialkompetens inom områden som kompanjonavtal, olika företagsformer, finansieringslösningar för kooperativa företag. Ingrid Bexell
Hultén berättar om Coompanions företagsrådgivning för människor som vill starta eget
tillsammans.

kl 18-20
Bygg ett starkt varumärke
i sociala medier!
Maria Gustafsson,
kreativ företagsledare
på MIKU föreläser och
håller en workshop
om hur du kan marknadsföra dig i sociala
medier. Maria är den entreprenöriella
akademikern som sedan 2005 drivit företag
där hon, ofta under namnet mikumaria,
använder sociala medier varje dag. Hon hörs
i radio, syns i tidningar och på TV och bloggar
regelbundet bland annat om teknikupplevelser på omtalade Lilla Gumman.se.
I denna föreläsning med workshop kommer
du själv att påbörja arbetet med att skapa
ditt eget starka varumärke i sociala medier.
Du kommer att få se framgångsrika exempel
från både Maria och smarta tips att använda
direkt. Ta gärna med din dator!
Kostnadsfritt, men föranmälan krävs senast
31/8 till Skärhamns bibliotek, bibliotek@
tjorn.se, telefon: 0304-601160

* Med reservation för ändringar.

Tisdag 4 sept

Minimässa i biblioteket.
kl 10.30-11.30
Hur ser näringslivet ut på Tjörn?
Kommunens näringslivsstrateg Helene
Evensen ger en bild av näringslivet på Tjörn.
kl 14-15
Att vara verksam när man är 65+.
Ingrid Erlandsson, VD för Veteranpoolen, berättar om deras verksamhet.
kl 18-20
Cultural planning + näringslivet = sant
Kultursekreterare Maria Bäckersten, arkitekt
Tinna Harling och samhällsutvecklare Marie
Bergdahl berättar om Cultural Planning på
Tjörn.

Onsdag 5 sept

Minimässa i biblioteket, Skatteverket och
Mind your own Business finns på plats för
frågor mellan kl 12-16.
kl 16-17
Företagsinformation på biblioteket
Vilken information och vägledning kan du
som blivande eller verksam företagare få på
biblioteket? Bibliotekarie Áslaug Myhrberg
visar litteratur, tidskrifter och databaser samt
ger tips om sociala medier för företagare.
kl 17-20
Starta eget information från Skatteverket
Kostnadsfritt, men föranmälan krävs senast
31/8 till Skärhamns bibliotek, bibliotek@
tjorn.se, telefon: 0304-601160. Vi bjuder
på fika.

Torsdag 6 sept
En dag för ungdomar
Minimässa i biblioteket, kl 10-14 finns
Arbetsförmedlingen och Ung företagsamhet
på plats för frågor.
kl 9 & 12.15
Föreläsning ”Våga vara egen du också”
En föreläsning med Ung företagsamhet i
Göteborg.
kl 10 & 13.15
Sommarlovsentreprenör, vad är det?
Projektledare för Sommarlovsentreprenörerna 2012 på Tjörn berättar om projektet
och du får även träffa några av de ungdomar
som hade egen verksamhet under sommarlovet.
kl 10.45 & 14
Möt en ung företagare
En ung företagare från Tjörn berättar om sin
företagarresa.

Fredag 7 sept

Minimässa i biblioteket. Business Region
Göteborg finns på plats mellan kl 14-16 för
att svara på frågor.
kl 12-13.30, Stora Tjörnsalen
Lunchföreläsning: Paketering och sälj
med Business Region Göteborg
Ett starkt varumärke kan hjälpa dig att skaffa
nya kunder – och behålla de gamla. Du kan
ta mer betalt och får en starkare förhandlingssits. Dessutom kan du lättare attrahera
och behålla den bästa personalen och det
blir enklare att nå dina kommunikationsmål.
Vi bjuder på en lunchsmörgås.
Kostnadsfritt, men föranmälan krävs senast
3/9 till Skärhamns bibliotek, bibliotek@tjorn.
se, telefon: 0304-601160
kl 15-16
Företagsinformation på biblioteket
Vilken information och vägledning kan du
som blivande eller verksam företagare få på
biblioteket? Bibliotekarie Áslaug Myhrberg
visar litteratur, tidskrifter och databaser samt
ger tips om sociala medier för företagare.

