26-28 September 2019

Ta dina affärer till nya höjder! Ett perfekt event för företagare att mötas på för att
skapa nya kontakter, göra affärer, ladda batterierna och ha kul tillsammans.
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Ta dina affärer till nya höjder!
När luften är som klarast och bergen brinner i höstens alla färger arrangerar Företagarna och
Möckelnföretagen nätverkskonceptet Affärsexpedition 2019 för fjärde gången. Destinationen
är Lindvallen i Sälen. I fjol gav 96 % av deltagarna arrangemanget betyg fyra eller fem. Vi ska
göra vårt bästa för att toppa det.
Häng med oss den 26–28 september!
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Disco Inferno med DJ Siepen
Affärsnytta
Affärsmöjligheterna under Affärsexpeditionen skapas inte på traditionellt vis. Istället tar
vi fasta på gruppdynamik, naturupplevelser
och roliga aktiviteter där deltagarna får tänja
på sina gränser. Under hela vistelsen ser vi till
att du får skapa nya kontakter genom exempelvis lagindelning, bordsplacering och stugplacering. Oväntade möten som öppnar dina
sinnen och skapar möjligheter.
Citat 2018 - ”Årets händelse. Detta var det
bästa eventet ever!”
Relationer
Vår övertygelse är att det är relationen som skapar affären. Under din vistelse får du möjlighet
att nätverka med andra företagare, marknads-
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föra dig, utbyta erfarenheter och inte minst tänja på dina egna gränser under vår gemensamma expedition. Vårt mål är att du ska träffa så
många nya människor som möjligt
under vistelsen.
Fjälläventyret
En kreativ och rolig dag utomhus där vi tar
vara på den fantastiska miljön. Lagvis löser vi
utmaningar i olika svårighetsgrader. Ledargenskaper, gruppdynamik, problemlösning
och kreativitet ställs på prov. En del uppdrag
är obligatoriska, andra frivilliga. Inom laget
lägger ni er egen taktik. Laget med flest
poäng vinner.

TEAMBUILDNING

– ”Fantastiskt roligt! Toppen med
nya grupper hela tiden under två
dagar!”.
GEMENSKAP

– ”Man får tid tillsammans
i gruppen och chans att
lära känna nya personer
och företag”.

UTMANINGAR

- ”Tycker att både upplägget med
stugvärdskap och stationsvärdskap är
genialiskt och vi var också väldigt
nöjda med utmaningen vid vår station
som också hade en rolig relevans till
vår verksamhet. Jag tror vi ökade
kännedomen om vårt varumärke vid
vår station”.

Expeditionsvärd under Fjälläventyret
Vill du synas och erbjuda ett uppdrag vid
någon av stationerna?
Vi hjälper dig att ta fram uppdraget som
passar just din affärsidé. De stationer som vi
har partners till är obligatoriska för alla deltagare. Beachflagga med din logotyp ingår i
priset. Kostnad 10 000 kr exklusive moms.
Stugsafari
Detta är helt enkelt en företagsmässa i stugbyn där du antingen är besökare eller stugvärd. Lagvis besöker man stugvärdarna enligt ett bestämt schema. Du knyter kontakter
med dina lagkamrater och besöker 10 olika
stugvärdar under 4 timmar. Lättsamt, socialt och givande oavsett du är besökare eller
stugvärd.

upp din verksamhet. Visa en produkt, håll miniföredrag, bjud på underhållning, arrangera
en tävling – möjligheterna är många. Vi garanterar dig 100 besökare under 4 timmar!
Under stugsafarin möter du 10 grupper av företag i din egen stuga. Varje besök är 15 minuter så anpassa din aktivitet till den tidsramen.
Kostnad 7000 kr exklusive moms.
Citat 2018 - ”Nätverkande på hög nivå. Otroligt bra kontakt med alla grupper som kom. Vi
hade en spellista på 15 minuter och när den
var slut var det dags för nästa grupp”

Citat 2018 - ”Roligt att få nätverka i nya grupper hela tiden. Stugsafarin blev min favorit då
jag hamnade i en störtskön grupp”.
Bli stugvärd under Stugsafari
Förvandla din stuga till en monter som visar

Dinnersafari fredag kväll
Vi dukar för affärer. Ät förrätt i en stuga och
varmrätt i en annan. 10 gäster samlas vid
middagsbordet, men du vet inte vilka. Måltiden levereras, stugvärden värmer, dukar och
serverar. Bon apetit!
Temafest Disco Inferno
Efter dinnersafari förflyttar vi oss tillbaka till
70-talet. Klä dig på temat och öva in de rätt
”movsen”. Dansa loss i ett riktigt disco inferno
med DJ Peter Siepen. Friday Night Fever!

Boende i Timmerbyn
Timmerbyn är vår basstation som ligger inom
promenadavstånd från centrumanläggningen.
Här finns riktigt fina timmerstugor med bastu
för boende i två olika storlekar. Välj mellan en
stuga för 4 eller 8–10 personer. I priset ingår
del i dubbelrum i stuga inklusive sänglinne och
handdukar.
Kostnad
Pris per person i dubbelrum 4300 kr exklusive
moms för medlemmar i Företagarna och Möckelnföretagen. Icke medlemmar betalar 4800
kronor exklusive moms. I konferensavgiften
ingår bussresa, boende i dubbelrum, alla måltider inklusive dryckespaket och alla aktiviteter.
I mån av plats erbjuder vi enkelrum mot tillägg
på 800 kr.
Bokning
Du bokar dig genom vårt anmälningssystem
Invajo som är kopplad till hemsidan. Om ni är
ett större sällskap, välj stuga för 4 eller 8–10
personer och komplettera med namnen på
dina medresenärer efter hand, dock senast den
6 september.
Anmäl dig på hemsidan:
www.affarsexpedition.se eller kontakta
Therése Hedén på telefon 070-8786855,
mail: therese@hedenjungander.se

Program
TORSDAG 26 september
08.00 Avresa med buss till Sälen.
12.00 Lunch mingeltallrik Experium
13.00 Konferensstart Experium
14.30 Stugsafari i stugbyn
15.50 Gemensam fika i stugbyn
16.10 Stugsafarin fortsätter
18.30 Incheckning i stugbyn
19.30 Middag
22.00 Pianobar och mingel
24.00 God natt!
FREDAG 27 september
07.30 Frukost
08.30 Parallella seminarier
09.30 Föreläsning Experium
10.30 Fika/laguppställning
11.00 Expedition 2019. Lagtävling
13.00 Utelunch Fäboden
14.00 Expedition 2019 fortsätter
16.00 Prisutdelning och after walk Skilodge
17.30 Egen tid, stughäng m.m.
19.30 Dinner Safari
21.30 Dessert Experium och Disco Inferno med
DJ Siepen
02.00 God natt!
LÖRDAG 28 september
08.00 Frukost
10.00 Avresa med buss
14.00 Ankomst Örebro/Karlskoga

ARRANGÖR
Affärsexpeditionen arrangeras av
Företagarna och Möckelnföretagen

EVENTPARTNER
Hedén & Jungander AB

SAMARBETSPARTNERS
ALMI, Skistar, Karlskoga kommun och Örebro kommun

www.affarsexpedition.se

