
• FÖRETAGSDIALOG
Mer information och anmälan på  
Stockholms stads webbplats:  
foretagsservice.stockholm/natverk/ 
foretagsdialoger 

• MINGELMÄSSA
Mer information om hur du anmäler dig 
finns på nästa sida. Anmälan senast den 
15 november.

• ÅRETS LOKALA FÖRETAG
Nomineringskriterier och formulär: 
battrestadsdel.se/arets-lokala-foretag 
Nominera före den 15 oktober. 

Triss i företagsevenemang den 9/12:
Årets lokala företagsdag 2022

Hägersten-Älvsjö!
Företagsdialog - Mingelmässa - Prisutdelning 

I december kommer ett tillfälle som 
du som är lokal företagare i Hägersten- 
Älvsjö inte får missa! Då bjuder vi in till 
en späckad heldag i Liljeholmstorget  
Galleria med dig som företagare i fokus. 
Den 9 december 2022 blir en dag fylld av nya idéer, kontakter och 
affärsmöjligheter – Årets energiboost! 

Programmet inleds med Stockholms stads företagsdialog. Här får 
du träffa representanter från staden som informerar om vad som 
är på gång i området just nu. Du får också möjlighet att föra fram 
åsikter och frågor om det som är angeläget för dig som företagare. 

Därefter blir det mingelmässa, där utställande företag och verk-
samheter får visa upp sig och knyta kontakter. Under pandemin 
har behovet av fler lokala affärer och ökad lokal samverkan aktua-
liserats. Med mingelmässan vill vi erbjuda ett enkelt sätt att skapa 
ett större nätverk med framtida ökade affärer i siktet. Boka din  
monter  på mingelmässan redan idag- se information på  
nästa sida om hur du gör för att delta. OBS: Utställarplatserna är  
begränsade till 50 så först till kvarn gäller!  
 
Dagen avslutas med lunch och prisutdelning för tävlingen Årets 
lokala företag. Kanske blir det ditt företag som kammar hem  
segern i någon av de fem kategorierna? 

DATUM:  9 december
PLATS:  Liljeholmstorget Galleria.  
Följ skyltningen från Liljeholmstorget.

Program 9/12: 
 09.00–10.30 Företagsdialog  
11.00–13.30  Mingelmässa 
14.00–16.00  Lunch och prisceremoni,  
Årets lokala företag  Hägersten-Älvsjö 2022! 

Arrangörer: Företagsgruppen Liljeholmen, Bättre Stadsdel, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Stockholm  
Business Region (SBR). Partners: Företagarna Stockholms stad, Almi företagspartner,  Stockholms stads arbets-
marknadsförvaltning/Integrationspakten. 



Arrangör: Företagargruppen Liljeholmen och  
Hägersten–Älvsjö stadsdelsförvaltning i samarbete 
med Liljeholmstorget Galleria.

Datum och tid: 9 december klockan 11.00–13.30.

Plats: Liljeholmstorget Galleria, övre plan. Platser 
för utställare finns på publika ytor i gallerian.

Pris: 5000:- exkl. moms/ utställare. 

Antal utställare: 50 platser – först till kvarn. 

Vad  ingår: Mingelkonceptet innebär att alla ut-
ställare ställer ut på lika villkor, med lika stor plats 
och möjlighet till exponering.  För anmälningsav-
giften ingår ett ståbord, utställaryta, värdar/vär-
dinnor, flyers/utställarkarta, marknadsföring samt 
lunch för tre personer. 

Möjlighet för utställare att ta med eget material: 
• 1 dator/skärm till bordet
• 1 beachflagga
• 1 rollup samt flyers att dela ut

Värdar/värdinnor: Finns på plats och delar ut 
kartor till besökarna där respektive utställare är 
inlagda.

Personal/utställare: Projektledningen rekom-
menderar 1-2 personer till montern samt 1 person 
som besöker övriga utställare för att lära känna 
varandra och skapa nya affärer.

Fredag  9/12 klockan 11.00–13.30 
INBJUDAN TILL MINGELMÄSSA

NYHET: Nu kan du anmäla dig till årets lokala mingelmässa för 
företag i Hägersten-Älvsjö!
 
I samband med Stockholms stads företagsdialog i Liljeholmstorget Galleria fredagen den 
9 december bjuder vi in företag i Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde och verksamheter inom 
Stockholms stad att delta på 2022 års mingelmässa. Under pandemin har behovet av fler  
lokala affärer och ökad lokal samverkan aktualiserats. Därför vill vi erbjuda ett enkelt sätt att 
skapa ett större nätverk med framtida ökade affärer i siktet.  

 
Anmälan:  
Senast 15 november till 
bengt.jansson@spiderevent.se
070-598 0555

Mer information:  
Ring gärna projektledare 
Bengt Jansson om du har 
frågor.

Välkommen!


