Grip tag i möjligheterna i Sverige!

S

FÖRMIDDAGSSEMINARIUM I BORGÅ

verige är Finlands viktigaste handelspartner
på många områden. För många finländska
företag är den svenska marknaden ett
utmärkt första steg på vägen mot internationalisering. Finsk-svenska handelskammarens målsättning är
att föra samman företag och personer som är intresserade av det finländska och svenska näringslivet.
Kom och lyssna till olika samarbetsformer och
möjligheter för finländska företag i Sverige. Du har
möjlighet att ta del av olika strategier från dem som
själva nått framgång med sin satsning på den svenska
marknaden.

Fakta:
Tid: Måndag 20.11.2017 kl 09.00 – 12.30.
Frukost serveras kl 08.30.
Finsk-svenska handelskammaren bjuder på lunch kl 11.30.
Plats: Café Cabriole, Biskopsgatan 30, Borgå
Språk: svenska.
Anmälan: Senast den 13.11.2017 på
https://www.lyyti.in/frukostborga
Ingen deltagaravgift.

Program:
Sverige – ett viktigt exportland för Finland
Kjell Skoglund
vd Finsk-svenska handelskammaren
Likheter och olikheter i
lobbyverksamheten i Finland och Sverige
Tapio Pekkola
Kommunikationsdirektör, Nordstream 2
Investeringsobjekt i Finland och Sverige
Lars Kinnunen
vice vd Nordic Equities Kapitalförvaltning
Vilka är skillnaderna
i svenskt och finskt ledarskap?
Riitta Eivergård
Pragmator Management AB
Moomin Characters –
hur byggs varumärket i Sverige?
Roleff Kråkström
vd, Moomin Characters
Diskussion
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Presentation av talarna
Kjell Skoglund

Lars Kinnunen

Kjell Skoglund är verkställande direktör för

Lars Kinnunen är vice vd i Nordic Equities Kapital-

Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm.

förvaltning AB och medlem i kapitalförvaltningens

Han har ett starkt engagemang för näringslivs-

placeringsråd. Tidigare har Lars varit verksam

samarbetet mellan Finland och Sverige. En av

hos bl a SEB och Trygg-Hansa. En av Lars främsta

hans viktigaste uppgifter är att marknadsföra

uppgifter är att finna intressanta investerings-

finländskt kunnande och finländska företag på andra sidan Östersjön.

idéer i Sverige och Finland samt att utveckla och förädla kundbasen.

Tapio Pekkola

Riitta Eivergård

Tapio Pekkola ansvarar för EU- och Norden-

Riitta Eivergård har många års erfarenhet

relationer på Nord Stream 2. Han fungerar

som internkonsult, projektledare och chef. Idag

som företagets talesperson gentemot

arbetar hon som coach i näringslivet, utbildare

affärspartners, politiker och myndigheter.

och föreläsare. Hennes specialområde är att

Tidigare har han även varit rådgivare åt Fin-

hjälpa företag i Finland och Sverige att stärka

lands premiärminister Paavo Lipponen.

det gemensamma ledarskapet och företagskulturen.
Roleff Kråkström
Roleff Kråkström är vd för Moomin Characters Ltd, grundande partner för licensföretaget Rights & Brands. Roleff leder tillsammans med Sophia Jansson verksamheten
runt varumärket Mumin och strategierna för
licenseringen.
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