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Om Business Arena

En m
ötesplats fö

r

dig i le
dande befattn

ing

inom fa
stig

hetsbranschen!

Gå 5 frånsamma företag – betala endast för 3!

Business Arena är Nordens och norra Europas ledande mötesplats för  

ledningspersoner och beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnads-

sektorn. Evenemanget har sedan 2001 årligen genomförts i Stockholm. Under 2012 

tog vi ett inspirerande steg genom att ta evenemanget till Göteborg, Malmö och till 

Almedalsveckan i Visby. Nu tar vi ytterligare ett. Från och med februari 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 samhälls- 

utveckling och nya affärer. 

 

Se www.businessarena.nu för mer information



KATEGORI 2014 2013 2012

Delegater 5700 5200 4800

Partners 142 132 125

STOCKHOLM

BUSINESS ARENA GÖTEBORG
14 april 2015

Svenska Mässan

BUSINESS ARENA UMEÅ
17 februari 2015

Umeå Folkets Hus

BUSINESS ARENA MALMÖ
7 maj 2015

Malmö Live

BUSINESS ARENA ALMEDALEN
Vecka 27 2015

Restaurang Burmeister

BUSINESS ARENA STOCKHOLM
16-17 september 2015
Stockholm Waterfront

KATEGORI 2014 2013 2012

Delegater 840 680 550

Partners 42 38 35

GÖTEBORG

nyckeltal & aktuella datum

KATEGORI 2014 2013 2012

Delegater 670 570 500

Partners 37 33 30

MALMÖ



Många nyheter på Business  
Arena Malmö 2015
Nytt år, nya lokaler, nya möjligheter. Vi ser fram emot att välkomna dig till det fjärde  
året av Business Arena Malmö, som i år arrangeras i splitternya lokaler på Malmö Live 
bara några dagar efter den officiella invigningen. 

Förutom nyheterna kring lokalerna innehåller Business Arena Malmö 2015 även  
nyheter i form av ett utökat programspår. Inför 2015 års evenemang har vi nämligen 
valt att gå från två heldagsseminarier till tre. Nykomlingen kommer att fokusera på 
grannlandet Danmark och fastighetsmarknaden och investeringsmöjligheterna  
där. De övriga två huvudspåren, seminarium 1 och 2, kommer att behandla den  
sydsvenska regionens fastighetsmarknad och samhällsbyggnad, med fokus på  
fastigheter, finans, ekonomi och infrastruktur. I vanlig ordning erbjuder vi dessutom  
ett stort antal fördjupningar.

Under föreläsningarna och pauserna träffar du bland annat branschexperter, kollegor 
och affärspartners. Kanske får du uppslaget till din nästa affär?

Varmt välkommen till Business Arena Malmö den 7 maj 2015!

Se www.businessarena.nu för aktuell programinformation

Johan Zetterstedt

Vd Fastighetsnytt 
Grundare av Business Arena



Torsdag 7 maj
8.00–9.00 Registrering och frukost

9.00–10.15 Gemensam inledning

10.15–11.00 Förmiddagskaffe och tid att  

 knyta nya kontakter

11.00–12.00 Seminarier och fördjupningar

12.00–13.30 Lunch och tid att knyta nya  

 kontakter

13.30–14.30 Seminarier och fördjupningar

14.30–15.15 Eftermiddagskaffe och tid att  

 knyta nya kontakter

15.15–16.15 Seminarier och fördjupningar

16.15–20.00 Business Arena Malmö After Work

 Värd: Skanska

Det här händer  
på Business Arena 
Malmö 2015





09.00-10.15 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

Gemensam inledning

Av tradition börjar Business Arena med ett pass när alla sitter i samma lokal. Under 

inledningspasset bjuder vi på litet mer övergripande perspektiv och spännande talare. 

Det kan handla om ekonomi, politik eller internationella utblickar. Tanken är att lägga 

en intressant och tankeväckande plattform för de diskussioner som pågår under  

dagen och ge nya inspirerande infallsvinklar.

Vi arbetar fortfarande med inledningspasset och publicerar löpande namnen på 
 talarna på Business Arenas hemsida.

MODERATOR: Mia Odabas, ekonomijournalist

Se www.businessarena.nu för aktuell programinformation

Mia  
Odabas





Se www.businessarena.nu för aktuell programinformation

11.00-16.15 FASTIGHETER, EKONOMI OCH FINANS

Hur ska man tolka aktiviteten  
på fastighetsmarknaden i Skåne?

Med utgångspunkt i dagens lågränteekonomi analyserar vi aktiviteten på  

fastighetsmarknaden i Skåne med Malmö i fokus. Hur den påverkas av nyckel- 

faktorer som samspelet med Köpenhamn, förmågan att attrahera huvudkontor och  

finansieringsförhållanden. Därtill tittar vi på samhällsekonomiska effekter av nya  

projekt och låter de tunga aktörerna komma till tals.

MODERATOR: Mia Odabas, ekonomijournalist

Seminarium 1

Mia
Odabas



Karin
Klingenstierna

Se www.businessarena.nu för aktuell programinformation

11.00–16.15 SAMHÄLLSBYGGNAD OCH INFRASTRUKTUR

Samhällsbyggnad för  
tillväxt och integration

Utan tvekan ligger Malmö långt fram när det gäller att integrera sociala ambitioner i 

samhällsbyggnadsprocessen. Under årets samhällsbyggnadsseminarium tar vi reda 

på mer om de framgångsrika tankarna bakom satsningarna. Vi tar även upp de hårda 

siffrorna, handelns roll när staden utvecklas och gör intressanta observationer på 

andra sidan Öresund.

MODERATOR: Karin Klingenstierna

Seminarium 2



Se www.businessarena.nu för aktuell programinformation

11.00–16.15 DEN DANSKA FASTIGHETSMARKNADEN

Dansk fastighetsmarknad – konjunktur, 
transaktioner och särdrag

Efter flera tröga år ser det ljusare ut för dansk ekonomi. Bostadspriserna i Köpehamn 

har stigit kraftigt och vakanserna i CBD sjunker. Välkommen till ett seminarium där vi 

går igenom det viktigaste när det gäller konjunktur, fastighetsmarknad och intresset 

från svenska investerare. Ett perfekt tillfälle för dig som vill aktualisera dina kunskaper 

om Danmark, Köpenhamn och dynamiken i Öresundsregionen.

MODERATOR: Joakim Ollén, vd, Kunskapsporten

Seminarium 3

Joakim
Ollén





11.00–16.15 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

fördjupningar

Under våra entimmespass finns utrymme att gå in på djupet i nischade frågor.  

Precis som under heldagsseminarierna deltar de främsta experterna. Fördjupningarna 

går parallellt med heldagsseminarierna och är organiserade i tre pass: 11.00–12.00, 

13.30–14.30 och 15.15–16.15.

11.00-12.00 Fördjupning A | Tema: Samhällsbyggnad

 Regioner i fokus: Lund

 Fördjupning B | Tema: Stadsbyggnad

 Projekten som ritar om kartan

 Fördjupning C | Tema: Handel

 Nya förutsättningar för handeln

 Fördjupning D | Tema: Hållbarhet

 Hållbara samhällsbyggnadsprocesser

Se www.businessarena.nu för aktuell programinformation | Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Fördjupningar



13.30-14.30 Fördjupning E | Tema: Samhällsbyggnad

 Regioner i fokus: Helsingborg

 Fördjupning F | Tema: Bostad

 Bostadsbyggande och bostadsbrist

 Fördjupning G | Tema: Akademi och näringsliv

 Forskningen tar på plats på scen! Del I

 Fördjupning H | Tema: Förvaltning

 Värdeskapande fastighetsförvaltning  
 – vad innebär det i praktiken?

15.15-16.15 Fördjupning I | Tema: Samhällsbyggnad

 Regioner i fokus: uppstickarna

 Fördjupning J | Tema: Nischfastigheter

 Logistik- och hotellfastigheter i fokus

 Fördjupning K | Tema: Akademi och näringsliv

 Forskningen tar på plats på scen! Del II

 Fördjupning L | Tema: Fastighet och finans

 Transaktioner, hyresmarknaden och värdering

Fördjupningar



KL. 16.15-20.00

Business Arena Malmö  
After Work
VÄRD: SKANSKA

 

Business Arena Malmö 2015 kommer att avslutas med en After Work som pågår 

fram till kl. 20.00 i Clarion Livingroom. Som värd står Skanska.

 

Under kvällen serveras en mingelbuffé med förfriskningar. Det kommer även att 

finnas möjlighet att gå en rundvisning i lokalerna i det helt nyöppnade Malmö Live.



Se www.businessarena.nu för aktuell programinformation

Information & anmälan

I avgiften ingår lunch, kaffe och en avslutande After Work med lättare förtäring och förfriskningar. 
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

7 maj 2015 – Clarion Hotel & Congress 
Malmö Live

Clarion Hotel & Congress Malmö Live 
Citadellsvägen4 
211 18 Malmö

Anmälan

www.businessarena.nu/anmalan 
08-120 971 80

Avgifter

5 995 kr per person exklusive moms

Specialerbjudande! Gå 5 från samma 
företag, betala endast för 3.

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  
konferensrum i anslutning till  
evenemanget.

Boka genom att skicka ett mail till  
anette.udd@fastighetsnytt.se

Business Arena Malmö After Work

Business Arena Malmö 2015 kommer  
att avslutas med en After Work klockan 
16.15–20.00. Som värd står Skanska.

@businessarenafn @businessarenafn



Daniel Bergstrand, programansvarig 
Koncept, programinnehåll, text 

daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se 

070-773 96 00

Johan Zetterstedt, programansvarig 
Koncept, programinnehåll 

johan.zetterstedt@fastighetsnytt.se 

070-733 41 80

Linda Lagerdahl, projektledning 
Programinnehåll, research, projektledning 

linda.lagerdahl@fastighetsnytt.se 

070-996 66 98

Susanna Thulé 
Text och kommunikation 

susanna.thule@fastighetsnytt.se 

073-080 90 40

Sverrir Thór 
Text och programinnehåll 

sverrir.thor@fastighetsnytt.se 

076-250 77 45

Mattias Fröjd 
Text och programinnehåll 

mattias.frojd@fastighetsnytt 

070-425 45 83

VILL DU BLI PARTNER? 
Jonas Ekstrand 

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

Johan Zetterstedt 

johan.zetterstedt@fastighetsnytt.se 

070-733 41 80

Kristian Wallgren 

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

Programgruppen Business Arena

Gruppen arbetar med research, konceptutveckling, koordination och text när det 
 gäller programmen till seminarierna och fördjupningarna. Har du tips eller synpunkter 
avseende programmet, kontakta Linda Lagerdahl (linda.lagerdahl@fastighetsnytt.se, 
070-996 66 98). 



www.fastighetsnytt.se

www.businessarena.nu


