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Business Arena är Nordens ledande  mötesplats 

för  beslutsfattare i fastighetsbranschen och 

 samhällsbyggnadssektorn. Evenemanget har sedan 

2001 årligen genomförts i Stockholm. Under 2012 tog vi 

 evenemanget till Göteborg, Malmö och till Almedalsveckan i 

Visby. Sedan 2015 arrangeras Business Arena även i Umeå.

Genom ett omfattande och mångsidigt program med 

seminarier och talare av hög kvalitet fokuserar vi på en rad 

aktuella frågeställningar, trender och framtidsfrågor som är 

avgörande för Sveriges utveckling. Konceptet är detsamma 

oavsett plats, men har givetvis regionala och lokala inslag 

beroende på vilken ort evenemanget arrangeras i. 

På Business Arena skapar vi förutsättningar för 

 meningsfulla utbyten mellan privat och  offentlig sektor. 

På evenemangen träffas bland annat nationella och 

 internationella  fastighetsägare, utvecklare och investerare, 

politiker, arkitekter och regionföreträdare för att utbyta 

 erfarenheter, knyta kontakter och göra affärer. Genom 

att samla branschens alla ledande företag,  beslutsfattare 

och aktörer under ett och samma tillfälle hoppas vi på 

att varje Business Arena-arrangemang ska resultera i 

 samhällsutveckling och nya affärer. 

Se www.businessarena.nu för mer information.

OM BUSINESS ARENA

Stockholm 21-22 september

Stockholm Waterfront

Almedalen 4-8 juli

Restaurang Supper 
på Burmeister

Göteborg 5 april

Svenska Mässan

Malmö 14 april

Malmö Live

Umeå 24 februari

Umeå Folkets Hus

DATUM 2016



Här kommer en försmak av vårt utbud på Business Arena Stockholm 2016 som genomförs den 21-22 

september. Vi presenterar årets teman och genom våra ingresser och ansatser får du en god inblick i vad 

vi vill åstadkomma och bidra till under årets två dagar.

Under årens lopp har vi konsekvent utvecklat och förändrat programmet enligt aktuella bransch- och 

samhällstrender. I år fokuserar vi än mer på kommunens roll genom att utveckla förra årets nyhet 

 Kommunicate. En annan nyhet från förra året som blev uppskattad var formatet ”Ordet är fritt” – en 

öppen diskussionsarena för samtal om ett högaktuellt ämne/tema som involverar alla. Även denna form 

av samtal utvecklar vi i år. Andra fokusområden, utöver det som rubriken ovan antyder, är lokala och 

regionala investeringsmöjligheter i Stockholm, Mälardalen, Norra Sverige, Västra Götaland och inte minst 

Malmö och Skåneregionen. Smart Cities, Urbanitet och makroekonomi är andra ämnen som vi tar upp.

Vårt mål är att vi ska förmedla, debattera och utveckla de senaste trenderna genom ett brett utbud av 

seminarier och fördjupningar, samt erbjuda möjligheten att träffas och knyta nya  affärsrelationer med 

sektorns viktigaste aktörer. Tillsammans bygger vi inte bara dagens samhälle utan även ett  samhälle för 

framtida generationer och invånare.

 

Med förhoppningen om att du vill fortsätta resan tillsammans med oss vill jag hälsa dig varmt  välkommen 

till Business Arena Stockholm 2016 på Stockholm Waterfront Congress den 21- 21  september.

Johan Zetterstedt

Vd Fastighetsnytt, Grundare av Business Arena

Bostäder, digitalisering och ledarskap

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#BUSINESSARENA



Onsdag 21 september
07.30-09.00 Registrering och frukost

9.00-10.15 Gemensam inledning

10.15-11.00 Kommunicate, förmiddagskaffe  

 och tid att knyta nya kontakter*

11.00-12.00 Seminarier och fördjupningar 

12.00-14.00 Kommunicate, lunch och tid att  

 knyta nya kontakter*

14.00-15.00 Seminarier och fördjupningar

15.00-16.00 Kommunicate, eftermiddags- 

 kaffe och tid att knyta 

 nya kontakter*

16.00-17.00 Seminarier och fördjupningar

17.00-20.00 Business Arena afterwork

 *I pauserna pågår även 

 Framtidsforum och 

 Kommunicate

Torsdag 22 september
07.30-09.00 Registrering och frukost

9.00-10.15 Gemensam inledning

10.15-11.00 Kommunicate, förmiddagskaffe  

 och tid att knyta nya kontakter*

11.00-12.00 Seminarier och fördjupningar 

12.00-14.00 Kommunicate, lunch och tid att  

 knyta nya kontakter*

14.00-15.00 Seminarier och fördjupningar

15.00-16.00 Kommunicate, eftermiddags- 

 kaffe och tid att knyta 

 nya kontakter*

16.00-17.00 Seminarier och fördjupningar

17.00-18.00 Business Arena afterwork

 *I pauserna pågår även 

 Framtidsforum och 

 Kommunicate

DET HÄR HÄNDER PÅ
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2016

#BUSINESSARENA

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu



LADDA NED VÅR NYA
BUSINESS ARENA-APP!
Med appen kan du bland annat:
• Överblick över programmet och möjlighet att 
 skapa ditt eget schema

• Deltagarlista där du kan lägga till din personliga profil, 
 spara ner intressanta kontakter direkt i din telefonbok och  
 söka efter kollegor på plats

• Information om aktuella talare och partners

• Praktisk information om eventen

• Information om vad som sker i utställningsområdet 
 under pauserna

• Följa Twitterflödet om Business Arena

• Delta i interaktiva omröstningar och 
 ställa frågor till moderatorer och talare

• Information om kommande event

Appen finns att ladda ned 
på App Store och Google Play.

Aktivera med koden:
businessarena2016
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För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

Av tradition inleds Business Arena med ett gemensamt pass av övergripande karaktär. Medverkande 

talare är erfarna profiler med kunskap inom ämnen som ekonomi, politik och näringsliv. Tanken med 

ett gemensamt inledningspass är att ge nya perspektiv och lägga en intressant och tankeväckande 

grund för de diskussioner som pågår under dagen.

Den gemensamma inledningen följs av en 45-minuterspaus. Efter pausen börjar det första passet i 

respektive seminariespår, samt fördjupningarna.

Moderator: Claes Elfsberg, journalist

Gemensam inledning
ONSDAG 21 SEPTEMBER 09.00-10.15

Claes Elfsberg
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Sverige har under en längre tid levt med en extraordinärt låg ränta. Man har myntat uttryck som 

”det nya normala” och ”sekulär stagnation” men innerst inne inser nog de flesta att förr eller senare 

 kommer räntan att börja stiga igen och frågan är vad som händer då? Kommer pendeln att slå för 

långt innan den når någon sorts normalläge och vad innebär det för fastighetsbranschen? Finns 

samma riskbild på den globala nivån? Hur påverkas utvecklingen sedan av det svårtydda geopolitiska 

läget? Välkommen till ett seminarium där vi försöker titta lite bortom horisonten och bringa klarhet i 

vad som väntar den svenska fastighetsbranschen?

Moderator: Pontus Herin, samhälls- och ekonomijournalist 

Expertkommentator: Tomas Ernhagen, chefsekonom, Fastighetsägarna

Pontus Herin Tomas Ernhagen

SEMINARIUM 1 | 11.00-17.00
TEMA: FASTIGHET OCH FINANS

Normalläge bortom horisonten
– men vad händer på vägen dit?



För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

Vilka värden är det som driver stadens utveckling? Ekonomin och tillväxten förutsätter fungerande 

infrastruktur, god stadsplanering och arkitektur. Men en stads tillväxt är också nära kopplat till dess 

attraktivitet, vilket innebär att man behöver arbeta med värdeskapande på flera plan. Utbildning 

och forskning ökar i betydelse när industrins ytor får ge plats åt innovatörer och entreprenörer. En 

 inkluderande och trygg stad kräver också att vi jobbar med integration och identitet, här kan idrott 

och konst spela en viktig roll. Hur jobbar vi med de mjuka värdena i stadsutvecklingen för att stärka 

det sociala kapitalet, förbättra hälsa och skapa utrymme för tillväxt? I förlängningen handlar det om 

hur vi själva och andra uppfattar vår stad. 

Moderator: Claes Elfsberg, journalist 

Expertkommentator: Meddelas senare

SEMINARIUM 2 | 11.00-17.00
TEMA: SAMHÄLLSBYGGNAD OCH INFRASTRUKTUR

Mjuka värden i stadsrummet 
lyfter samhället

Claes Elfsberg
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Expertkommentator



Produktionen av lägenheter ökar men bostadsbyggandet hämmas av flera anledningar. Från det 

 politiska perspektivet är bostadsfrågor en alltför het potatis och större förändringar göra sig 

icke besvär. Och det har varit minst sagt turbulent i de bostadspolitiska korridorerna under året, 

även om samtal nu förs över blockgränserna. Bortom de politiska besluten är kapacitetsbristen 

det stora  orosmolnet. Kommer regeringssamtalen öppna för en bredare överenskommelse om 

 bostadsmarknaden? Hur kan vi fylla på med den arbetskraft och kompetens som krävs för att våra 

företag, organisationer och myndigheter ska kunna möta efterfrågan? Hur undviker vi fallgroparna i 

bostadsutvecklingen när produktionstakten accelererar?

Moderator: Anna Bellman, moderator och föreläsare 

Expertkommentator: Stefan Attefall, tidigare civil- och bostadsminister

Anna Bellman Stefan Attefall

SEMINARIUM 3 | 11.00-17.00
TEMA: BOSTAD

Politiska beslut och kapacitetsbrist 
– bostadsbyggandets utmaning



För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

Även om fastigheter är intressanta investeringsobjekt i lågräntetider så gäller det att 

 kärnverksamheten genererar en pålitlig vinst. Fastighetsförvaltare har lärt sig mycket om 

 energieffektivitet och miljötänkande de senaste åren. Nu kommer digitaliseringen med massor av nya 

möjligheter. Samtidigt ökar kraven på fastighetsföretagets sociala hållbarhetstänkande och det gäller 

att ha koll på vad kunderna efterfrågar. Välkommen till ett högaktuellt förvaltningsseminarium!

Moderator: Anna-Karin S. Öjerskog, Ahead 

Expertkommentator: Meddelas senare

Anna-Karin S. Öjerskog

SEMINARIUM 4 | 11.00-17.00
TEMA: FASTIGHETSFÖRVALTNING

Nya möjligheter inom förvaltning 
– från digitalisering till efterfrågan 
på lokaler

#BUSINESSARENA

Expertkommentator



Grunden för en sund fastighetsmarknad är en god allmän ekonomi. I Stockholm finns alla 

 förutsättningar för tillväxt, men det finns också stora frågor som söker sin lösning. Alla pratar 

om  bristen på bostäder och behovet av ny infrastruktur tycks omättligt. I vilka ordalag beskriver 

 experterna den kommersiella fastighetsmarknaden i landets huvudstad? Hur ser samspelet med de 

närliggande kommunerna ut? Vilka effekter får de mer långsiktiga planerna för Stockholmsregionen?

Moderator: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert 

Expertkommentator: Meddelas senare

SEMINARIUM 5 | 11.00-17.00
TEMA: STOCKHOLM

Utvecklingen i Stockholmsregionen 
– vad betyder planerna för 
fastighetsmarknaden?

ExpertkommentatorKristina Alvendal



Hotet från e-handeln är nu avvärjt och den fysiska butiken och e-handeln lever i symbios där man 

både kompletterar varandra och är till någon grad beroende av varandra. Frågan är då vad som 

 kommer näst. Ligger det i handelsplatsens natur att alltid leva under hot eller har den en  naturlig 

förmåga att anpassa sig till och absorbera de nyheter som framtiden har att erbjuda? Hur ska 

en  fastighetsägare resonera när man placerar sig för handelns utveckling? Välkommen till ett 

 seminarium om den mest mänskliga av alla företeelser och dess påverkan på den fysiska miljön?

Moderator: Karin Adelsköld 
Expertkommentator: Bojan Ticic, Director, CBRE

SEMINARIUM 6 | 11.00-17.00
TEMA: HANDEL

Framtidens handel – hur anpassar sig 
fastighetsbranschen bäst?

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

Karin Adelsköld Bojan Ticic

#BUSINESSARENA



Svensk ekonomi tuffar på, det byggs infrastruktur och nya stadsdelar växer fram. Arkitekturen måste 

möta de aktuella utmaningarna på ett sätt som står sig i ett längre tidsperspektiv. Välkommen till 

ett seminarium som tar upp aktuella trender, projekt och stora frågor som uppstår i mötet mellan 

 fastighetsbransch och arkitektur.

Moderator: Elisabet Andersson, kulturreporter, Svenska Dagbladet 

Expertkommentator: Katarina Wallin, partner, Evidens

SEMINARIUM 7 | 11.00-17.00
TEMA: ARKITEKTUR

Arkitektur och samhällsbyggande 
– så möter vi dagens utmaningar

Katarina WallinElisabet Andersson
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För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#BUSINESSARENA

Parallellt med seminarierna går ett antal entimmeslånga fördjupningar som erbjuder möjligheten att 

fördjupa sig i ett ämne. Formatet ger publiken goda chanser att delta i diskussionerna.

Fördjupningarna är organiserade i tre tidsblock under dagen: 
11.00-12.00, 14.00-15.00 och 16.00-17.00. 

För aktuella tider, teman och medverkande talare, se hemsidan.

Urval fördjupningar
Etik och affärer 
– Hur står det till med mutor, skattefusk och karteller? 

Hotellfastighetsmarknad 
– Vad driver trenden för investeringar i hotellfastigheter?

Skatt och moms 
– Aktuella trender

Forskning och utveckling 
– Akademin i samverkan

Fastighetsvärdering 
– Hur påverkas fastighetsvärden av ett tuffare finansieringsklimat?

FÖRDJUPNINGAR ONSDAG 21 SEPTEMBER
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Av tradition inleds Business Arena med ett gemensamt pass av övergripande karaktär. Medverkande 

talare är erfarna profiler med kunskap inom ämnen som ekonomi, politik och näringsliv. Tanken med 

ett gemensamt inledningspass är att ge nya perspektiv och lägga en intressant och tankeväckande 

grund för de diskussioner som pågår under dagen.

Den gemensamma inledningen följs av en 45-minuterspaus. Efter pausen börjar det första passet i 

respektive seminariespår, samt fördjupningarna.

Moderator: Caroline Sundewall, styrelseproffs och journalist

Gemensam inledning
TORSDAG 22 SEPTEMBER 09.00-10.15

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

Caroline Sundewall

#BUSINESSARENA
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Fastighetsvärdena är höga, nästan på historiska nivåer, och trycks uppåt av Riksbankens  räntepolitik. 

Den låga räntan leder till sänkta avkastningskrav, billigare drift och genom sina realekonomiska 

 effekter även till ökad efterfrågan på lokaler, och därmed högre hyror. Trots det vittnar i det närmaste 

en enig bransch om att finansiering har blivit svårare, eller åtminstone märkbart dyrare och till och 

med aktörer med en implicit statlig garanti i ryggen har sämre villkor än tidigare. Vad beror detta på? 

Gör bankerna en annan riskbedömning än branschen eller har de helt enkelt för stor exponering mot 

fastigheter i sina böcker? Är det läge för utländska aktörer att komma in och ta marknadsandelar? 

Och slutligen, hur kan bolagen skydda sig mot en ränteuppgång?

Moderator: Pontus Herin, samhälls- och ekonomijournalist 

Expertkommentator: Anette Asklin, grundare, VenVio AB

SEMINARIUM 8 | 11.00-17.00
TEMA: FASTIGHET OCH FINANS DEL II

Finansieringsparadoxen 
– hur kan det bli dyrare med låg ränta?

Pontus Herin Anette Asklin



För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

100, 200 eller 300 miljarder – vad notan kommer att landa på för en eventuell  höghastighetsjärnväg 

verkar svårbedömt, att sätta en siffra på den samhällsekonomiska nyttan är ännu svårare. 

Är  upprustning och utveckling av befintlig stambana ett alternativ som ger utrymme för fler 

 investeringar? Klart är att ett antal orter står i startgroparna då infrastruktur inte längre är ett 

isolerat fenomen, där staten ensam bygger och rustar upp. Idag ska berörda städers utveckling 

och tillväxt, inte minst bostadsbyggande, gå hand i hand med den nya infrastrukturen. Var gör våra 

infrastrukturinvesteringar mest nytta? Hur tänker man transportinfrastruktur och tillväxt i de urbana 

miljöerna när städernas roll för landets ekonomi växer i betydelse.

Moderator: Caroline Sundewall, styrelseproffs och journalist 

Expertkommentator: Kenneth Hagström, vd, Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB

SEMINARIUM 9 | 11.00-17.00
TEMA: SAMHÄLLSBYGGNAD OCH INFRASTRUKTUR DEL II

In med det nya eller rusta upp det gamla?

Kenneth HagströmCaroline Sundewall

#BUSINESSARENA
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Marknadshyror och reavinstskatt i all ära, men att få ut full effekt när det skruvas på regelverken 

är svårt så länge det inte råder balans i bostadsutbudet. Produktionstakten av lägenheter ökar, 

men för långsamt. En stor utmaning ligger i att förse marknaden med arbetskraft och kompetens 

när  produktionsapparaten behöver växa. I storstadsregionerna är också tillgången till byggbar 

mark en central fråga. Vissa kommuner har nått längre än andra, vilka recept använder de? Vissa 

byggbolag klarar att pressa kostnaderna och bygga billigare, varför inte alla? Finns det ekonomiska 

 förutsättningar att bygga överallt?

Moderator: Ellinor Persson, journalist och programledare 

Expertkommentator: Lennart Sjögren, konsult, Lennart Sjögren analys & utveckling AB

SEMINARIUM 10 | 11.00-17.00
TEMA: BOSTAD DEL II

Ökad byggtakt för bättre balans 
på bostadsmarknaden

Lennart SjögrenEllinor Persson



#BUSINESSARENA

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

I grund och botten är det den mänskliga faktorn som formar samhällsbyggandet. De människor som 

promenerar trottoarerna fram, som står på torget och diskuterar, som besöker ett samrådsmöte för 

att bilda sig en uppfattning, som strosar i en galleria eller leker kull på en skolgård. Välkommen till ett 

seminarium med extra stora öron där vi försöker se på samhällsbyggnad ur annorlunda vinklar.

Moderator: Nisha Besara, vd, Unga Klara 

Expertkommentator: Meddelas senare

SEMINARIUM 11 | 11.00-17.00
TEMA: URBANITET

Vad tycker människorna som bor i staden?

Nisha Besara Expertkommentator



Stadsutvecklingen är intensiv i många av städerna i Mälardalen. Den ekonomiska utvecklingen i 

regionen är också stark jämfört med övriga delar av Sverige. Det betyder att Mälardalen är  intressant 

för aktörerna på fastighetsmarknaden. Välkommen till ett seminarium där vi synar utvecklingen 

på ett antal intressanta orter, analyserar de regionala sambanden och kartlägger förhållanden på 

 fastighetsmarknaden.

Moderator: Meddelas senare 

Expertkommentator: Meddelas senare

SEMINARIUM 12 | 11.00-17.00
TEMA: MÄLARDALEN

Hög aktivitet på fastighetsmarknaden 
i Mälardalen – vad händer på de mest 
intressanta orterna?

ExpertkommentatorModerator



Fastighetsmarknaden är påfallande stark i många av de större svenska städerna och på många håll 

råder det brist på bostäder. Det har gjorts många betydande satsningar på infrastruktur och det är 

många på gång. Frågan är vad man kan förvänta sig när det gäller tillväxt och marknadsutveckling på 

litet sikt. Med Göteborg, Malmö och norra Sverige i centrum tar vi en titt på regional utveckling med 

tonvikt på fastigheter och samhällsbyggnad.

Moderator: Anna-Karin S. Öjerskog, Ahead 

Expertkommentator: Meddelas senare

SEMINARIUM 13 | 11.00-17.00
TEMA: REGIONER I FOKUS

Stark utveckling på fastighetsmarknaderna 
i Malmö, Göteborg och norra Sverige

Anna-Karin S. Öjerskog

#BUSINESSARENA

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

Expertkommentator



Digital teknik påverkar planering och städernas sätt att fungera i allt snabbare takt. 

 Uppkopplade  saker och stor datakraft gör det möjligt att analysera och använda sig av enorma 

 informationsmängder på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Framtidens städer kan bli fantastiskt 

resurseffektiva, men samtidigt finns det många viktiga frågor att ställa om integritet och äganderätt 

till såväl data som tekniska plattformar. Välkommen till ett seminarium om smarta städer.

Moderator: Mats Lewan, teknikjournalist

SEMINARIUM 12 | 11.00-17.00
TEMA: DIGITALISERING

Du smarta nya stad – hur ska vi använda 
de digitala möjligheterna?

Mats Lewan



För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#BUSINESSARENA

FÖRDJUPNINGAR TORSDAG 22 SEPTEMBER

Parallellt med seminarierna går ett antal entimmeslånga fördjupningar som erbjuder möjligheten att 

fördjupa sig i ett ämne. Formatet ger publiken goda chanser att delta i diskussionerna.

Fördjupningarna är organiserade i tre tidsblock under dagen: 
11.00-12.00, 14.00-15.00 och 16.00-17.00. 

För aktuella tider, teman och medverkande talare, se hemsidan.

Urval fördjupningar
Börs & finans 
– Konsolidering på fastighetsmarknaden – en annalkande trend på börsen också?

Visualisering 
– Gör man mer rätt från början när man använder visualisering?

Arkitektur 
– Samtal med jury och de nominerade till Kasper Sahlin 2016

Logistik 
– Säkra varuflöden – en nyckelfaktor för framtidens logistik

Draknästet 2016



Stockholm växer
På plan 3 utvecklar Stockholm stad sin 
 närvaro på  Business Arena Stockholm.  Genom 
 medverkande bolag har man en kraftfull 
och tydlig plattform för att belysa stadens 
 utveckling, pågående och  kommande projekt. 
Stockholm  växer  kommer bland annat att 
 innehålla och  erbjuda mötesmöjligheter, 
 speakers’ corner och presentationer av projekt 
och stadsutvecklingsområden.

Här  träffar du många av stadens 
politiker och  tjänstemän.

Framtidsforum
– inspiration för dig som bryr
dig om framtidens ekonomi och 
samhällsbyggnad

I en avslappnad miljö på plan 5  (balkongen) 
kan du under båda dagarna lyssna till 
 intressanta och framtidsorienterade 
15- minuters föreläsningar som avlöser 
 varandra med korta pauser. De som talar är 
erfarna  personer från olika delar av branschen.

Tanken är att inspirera till nytänkande
och kanske  provocera lite.

Moderator: Meddelas senare

VÅRT SPEAKERS’ CORNER



VILKA BLIR
ÅRETS VINNARE 2016?
Vinnare av årets priser och  utmärkelser 
 presenteras på Business Arena 
Stockholm. För tid och plats, besök 
www.businessarena.nu

Årets monter
Vinnare 2015: Nacka kommun

Årets lounge
Vinnare 2015: Örnsköldsviks kommun och 
Umeå kommun

Framtidsindex
Vinnare 2015: Stena Fastigheter och
Halmstads Fastigheter

Branschindex bostäder & kontor
Vinnare 2015: AB Vingåkershem, 
Stockholms Kooperativa Bostadsförening, 
Havstens Fastighetsförvaltning AB

Kasper Sahlin-priset
Nomineringar presenteras
Vinnare 2015: Arkitekturskolan vid KTH

Kommunicate
Vi följer upp fjolårets nyhet och låter några 
av  Sveriges kommuner komma till tals i vårt 
specialanpassade  format  Kommunicate. 
I en trevlig fysisk  inramning kommer 
 representanter från olika  kommuner 
runt om i Mellansverige att berätta om 
 aktuella  planer och projekt. Det kan handla 
om utvecklingsplaner,  markanvisningar, 
 förändringar i det egna  fastighetsbeståndet 
och vad som är på gång avseende 
 infrastruktur.

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#BUSINESSARENA



I avgiften ingår lunch, kaffe, middagstallrik dag 1, avslutande mingel med lättare förtäring och förfriskningar, samt 
 välkomstträff den 20 september. Anmälan är bindande och deltagaravgiften betalas i förskott. De personliga 
 deltagarbiljetterna lämnas ut på plats och kan inte överlåtas till en annan person under dagen. Observera att vi reserverar 
oss för eventuella programändringar och för att vissa seminarier kan bli fullsatta.

Datum och plats

21-22 september 2016  
Stockholm Waterfront Congress Centre 
Nils Ericsons plan 4 
111 64 Stockholm

www.stockholmwaterfront.com

Anmälan

www.businessarena.nu/anmal-dig

För frågor kring anmälan, 
ring Fastighetsnytts växel: 08-120 971 80

Avgifter

En dag: 6 495 kr per person exkl. moms 
Två dagar: 8 995 kr per person exkl.moms

Hemsidor

www.businessarena.nu 
www.fastighetsnytt.se 

Meetingpoint

Är du intresserad av att boka in ett ostört möte 
med en kontakt på plats? Som partner kan du boka 
ett privat mötesrum i anslutning till evenemanget. 

Business Lounge

Även om du inte är partner kan du boka ett 
privat mötesbord. Detta kan du göra i vår 
Business Lounge.

Boka Meetingpoint eller Business Lounge 
genom att skicka ett mail till 
anette.udd@fastighetsnytt.se

INFORMATION & ANMÄLAN

#BUSINESSARENA



För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

Daniel Bergstrand 
Koncept, programinnehåll, text

Johan Zetterstedt 
Koncept, programinnehåll

Linda Workinn 
Projektledning, programinnehåll, research 
linda.workinn@fastighetsnytt.se | 070-031 39 90

Sverrir Thór 
Text och programinnehåll

Mattias Fröjd 
Text och programinnehåll

Susanna Thulé  
Text och kommunikation

Petter Furå 
Art Director

Vill du komma i kontakt med någon ur programgruppen? 
Vänligen besök businessarena.nu/kontakta-oss

PROGRAMGRUPPEN

VILL DU BLI PARTNER?

Jonas Hedqvist
jonas.hedqvist@fastighetsnytt.se
070 288 22 12

Kristian Wallgren
kristian.wallgren@fastighetsnytt.se
070-488 86 04

Jonas Ekstrand
jonas.ekstrand@fastighetsnytt.se
070-737 96 37

Henrik Zetterstedt
henrik.zetterstedt@fastighetsnytt.se
070-735 22 12




