Speed dates – Möten – Mässa – Speakers Corner

2.0
Den 5 april 2019

kl. 12.30 - 17.00 på Malmö Arena Hotel

www.tillvaxtmalmo.se/maxamalmo

Vad är Maxa Malmö 2.0?
Ett evenemang för alla som tror på och strävar efter en positiv tillväxt av
näringslivet. I en fantastisk miljö möts Malmös företagare, investerare
och tillväxtintresserade. Dörrarna öppnas för nya affärer och möjligheter!
Förutom speed dates mellan företag och investerare bjuder dagen på
inspiration från utvalda talare i vår Speakers Corner och en mässa med ett
antal utställare. En unik möjlighet att bredda både nätverk och kunskap!
Vägen mot en investering
Vi har samlat några av Malmös
tyngsta investerare under ett och
samma tak. Nu har du möjlighet att
presentera din affärsidé för dem;
– Ansök om en plats på
Maxa Malmö speed dates!
Speed daterna hålls i avskilda rum

Speed dates mellan
företagare och investerare

Vem söker vi?
Vi söker företag inom alla branscher
som behöver pengar eller extern
kompetens för att kunna växa.

Om du går vidare får du göra en
kort presentation inför en jury,
som avgör om du går
vidare till finalen den 5 april.

Du som söker till Maxa Malmö
driver ett företag i Malmö med
betalande kunder.

Inför finalen får du möjlighet till
träning och coachning för att du
ska ha så bra förutsättningar som
möjligt på speed daten
under Maxa Malmö.

Är det du? Ansök innan 10/2 på

Hur går det till?
Löpande intervjuer och urval sker
fram till sista ansökningsdagen.

www.tillvaxtmalmo.se/maxamalmo

15/11
Ansökan
öppnar

15/11 - 10/2
Löpande intervjuer
& presentation
inför jury

10/2
Ansökan
stänger

10/2 - 5/4
Träning inför
finalen

5/4
Maxa Malmö

Inspireras av

aktuella talare!
Speakers Corner

Under dagen får vi lyssna när utvalda
talare delar med sig av kunskap och
inspiration.
Vad döljer sig i huvudet på en
entreprenör? Hur tänker investeraren?
Hur lyckas man med det omöjliga?
Hur bygger man starka varumärken?
Förpackat i ett lättsmält format med
korta och koncentrerade presentationer,
Få svaren under Maxa Malmö 2.0!

En mötesplats för

tillväxtintresserade!
Vem är vi och varför gör vi detta?

Vi på Tillväxt Malmö tror att fler
människor i arbete ger ett bättre Malmö.
Därför vill vi hjälpa Malmöföretag att växa
så att de får möjlighet att anställa fler.
Maxa Malmö 2.0 är en möjlighet för
företagare och tillväxtintresserade att
hitta nya möjligheter och utveckla sin
verksamhet.

Besökare på Maxa Malmö

Oavsett om du söker inspiration och
kunskap från någon av talarna på
Speakers Corner eller vill mingla
bland företagare och investerare så är
Maxa Malmö ”The place to be”!
Plats: Malmö Arena Hotel,
Hyllie Boulevard 12
Tid: Den 5 april 2019,
kl. 12.30-17.00

En biljett kostar 150 kr inkl. moms
och då ingår:
• Tillträde till mässa och
speakers corner
• Kaffe och fika
Boka på:
www.tillvaxtmalmo.se/maxamalmo

Ställ ut på Maxa Malmö 2.0
Ta chansen att synas med ditt företag bland tillväxtintresserade, företagare
och investerare. I en inspirerande atmosfär där ingenting är omöjligt. Du tar
samtidigt del av allt som Maxa Malmö 2.0 innebär:
lyssna på aktuella talare vid Speakers Corner, ta del av spännande
workshops och njut av en god lunch samtidigt som du minglar och
nätverkar.

Det här ingår:
• Marknadsföring i Tillväxt Malmös
stora nätverk med över 3500
personer

Mässa i en

inspirerande miljö

• 2 timmars mässträning inför
eventet
• 2 st luncher inkl. kaffe och fika
• Ett mässbord med plats för rollup
• Företagspresentation i vår
eventapp
Pris: 2500 kr exkl. moms
Anmälan:
Senast den 15/3 till Åsa Krug:
asa.krug@tillvaxtmalmo.se
0724-53 54 00

Välkommen till

2.0
Läs mer på
www.tillvaxtmalmo.se/maxamalmo

