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Dags att säkra era platser på Välfärdskonferensen 2019!
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Dags att säkra era platser på:
NATIONELL VÄLFÄRDSKONFERENS 2019
för kommunala beslutsfattare i hela landet
!
Clarion Hotel & Congress, Malmö Live
Malmö 7-8 mars 2019

Fr o m 2019 är Välfärdskonferensen nationell!
Träffa kollegor och knyt nya kontakter med kommuner från Haparanda i norr til
l
Trelleborg i söder, och njut av ett program som är vassare än de flesta
:

VÄLFÄRDSKONFERENS 2.0!
Och så är du med på middagen där vi i samarbete med SKL korar

Årets Innovativa Kommun 2019
Boosta hela ledningsgruppen!
För grupper på minst fem personer ska ni såklart ha specialpris, kontakta oss!

UNIKT MÖTESTILLFÄLLE
som samlar kommunala beslutsfattare från hela landet!
Framtidsspana dessutom med:
Göran Persson, f d Sveriges statsminister
Nicolai Wadström, vd Bootstrap Labs, Silicon Valley, USA
Bo Rothstein, professor, Göteborgs Universitet
Stefan Fölster, chef, Reforminstitutet
Gorg Mallia, University of Malta
David Lindén, framtidsstrateg
Hanna Stanton, verksamhetschef, The Goals
Lovisa Sterner, expert, Ungdomsbarometern
Eva Klang Vänerklint, socialchef, Hörby kommun
Göran Krafft, framtidsstrateg
m fl. spännande talare med framtidsfokus
!

TAR DIN KOMMUN HEM PRISET "ÅRETS INNOVATIVA KOMMUN 2019"?
NOMINERA DIREKT HÄR!

Future & Welfare arrangeras av Piku AB med samarbetspartner Altitude Meetings AB
.
Mer information om konferensen på Future & Welfare 2019

Till www.futureandwelfare.com

Ni har fått viktig information till en av kommunens officiella mailadresser
.
Kommunens officiella adresser ska enligt lag ska ta emot all inkommande post, vilken i och med det blir s
k allmän handling. Att avregistrera en officiell adress är därför inte lagenligt, men om vi har råkat skicka d
etta nyhetsbrev till en personlig adress som du vill avregistrera, är vi tacksamma om du meddelar oss det
ta på: info@pikukommun.se

