Inbjudan till
Avslutningskonferens
Starkare tillsammans – om samverkan i industri- och
företagsområden inom Göteborgs Insjörike.
Syftet med satsningen har varit att genom s.k. cirkulär ekonomi skapa förutsättningar för
en effektivisering – miljömässig och ekonomisk i ett antal industri- och företagsområden i
kommunerna Alingsås, Partille, Lerum och Härryda.
Dessutom har vi stöttat och uppmuntrat entreprenörskap och företagande kring den s.k.
”gröna ekonomin”

Datum: måndag den 16 maj
Tid: kl. 18.00
Var: Partille Arena
Anmälan: marianne@sorling.nu
Vi bjuder på något att äta, spännande berättelse om hur projektet har utvecklat både
individen och gruppen, genom föredrag, utbildningar och nätverksbyggande.
Representanter från företagsområden i Partille, Lerum och Alingsås berättar om hur
deras arbete har utvecklats och sina egna erfarenheter.
Under kvällen får vi lyssna till;
Per Holknekt: Human hållbarhet – framgång genom att utveckla människan.
Läs mer på baksidan av inbjudan om Per

Varmt välkomna
Marianne Sörling

Per Holknekt

Human hållbarhet- framgång genom att utveckla
människan!
Per Holknekt har under många år varit en av Talarforums
mest uppskattade föreläsare.
Det är Per Holknekts gränslösa arkiv av upplevelser och erfarenheter som gör honom
unik. Per Holknekt bjuder på känslosamma och värdefulla berättelser från hans sällsynta,
inspirerande och mångfacetterade livsresa som både inspirerar, skapar förståelse och
sätter spår.
Hösten 2020 publicerar Per Holknekt tillsammans med Karin O’Connor en businessbok
om affären i den fjärde industriella revolutionen, genom Petter Stordalens förlagStrawberry publishing. En konstruktiv och oförskräckt affärsbok paketerad i förståndigt
vansinne. Förvänta er små instick från kommande publikation i Pers föreläsningar.
Per Holknekt har inte bara hunnit startat 39 bolag, varav ett börsnoterades och
värderades till en miljard kronor, han har också levt som hemlös och förlorat både jobb
och familj pga. missbruk.
Per Holknekt har en unik förmåga att förvandla aska till eld. Han är tacksam för vad livet
gett honom och berättar både om motgångarna i livet samt utmärkelserna som bl.a.
Årets bolagsgrundare, sin djupa kunskap och långa erfarenhet inom bolagsutveckling,
varumärkesarbete/strategier samt entreprenörskap förmedlar Per Holknekt utöver
inspiration, skratt och tårar värdefulla nycklar, lärdomar, insikter och metoder som enkelt
kan användas och appliceras på precis vem och vad som helst.

