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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 e
 venemanget 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 e
 venemangen träffas bland annat nationella
och internationella fastighetsägare, utvecklare och
investerare, politiker, arkitekter och r egionföreträdare
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.

Stockholm
20-21 sep 2017
Stockholm
Waterfront

Göteborg
10 april 2018
Svenska Mässan

Malmö

Se www.businessarena.nu för mer information.

24 april 2018
Malmö Live

Almedalen
3-7 jul 2017
Restaurang Supper
på Burmeister
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Från makroanalys till
kompetensförsörjning
Den 20 och 21 september är det dags för Business Arena Stockholm 2017. I vanlig ordning
kommer vi att försöka fånga in de riktigt högaktuella frågorna i programmet och följa upp
de mest spännande trådarna som varit med ett tag. Det betyder att det blir en hel del om
bostadsbyggande, om samspelet mellan fastigheter och infrastruktur och självklart ingående
analyser av den kommersiella fastighetsmarknaden.
Det är på många sätt oroliga tider i omvärlden och mycket i världspolitiken ser ut att
omvärderas. Vi kommer att ta upp de stora skeendena med hjälp av riktigt kvalificerade
bedömare, det blir makroekonomiska analyser på toppnivå och diskussioner om det svenska
politiska läget ett år innan valet. Sedan blir det mycket om social hållbarhet i samhällsbyggnadssektorn och den ständigt lika aktuella frågan om rekrytering och kompetensförsörjning.
I denna programöversikt får du en uppfattning av vad seminarierna kommer att spänna över
under höstens Business Arena. Det blir transaktioner, skatt, stadsplanering, bostäder, handel,
hållbarhet, digitalisering, regional utveckling, förvaltning, arkitektur och en hel del annat. Som
vanligt fördjupar vi oss också i en rad olika ämnen, det blir Kommunicate, prisutdelningar
och mycket annat.
Utöver det erbjuder vi 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.
Varmt välkommen till Business Arena Stockholm 2017 på Stockholm Waterfront Congress
den 20 och 21 september!

Johan Zetterstedt
Vd Fastighetsnytt, Grundare av Business Arena

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

DET HÄR HÄNDER PÅ
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2017

Onsdag 20 september

Torsdag 21 september

07.30-09.00

Registrering och frukost

07.30-09.00

Registrering och frukost

9.00-10.15

Gemensam inledning

9.00-10.15

Gemensam inledning

10.15-11.00

Kommunicate, förmiddagskaffe

10.15-11.00

Kommunicate, förmiddagskaffe

och tid att knyta nya kontakter

och tid att knyta nya kontakter

11.00-12.00

Seminarier och fördjupningar

11.00-12.00

Seminarier och fördjupningar

12.00-14.00

Kommunicate, lunch och tid att

12.00-13.30

Kommunicate, lunch och tid att

knyta nya kontakter

knyta nya kontakter

14.00-15.00

Seminarier och fördjupningar

13.30-14.30

Seminarier och fördjupningar

15.00-16.00

Kommunicate, eftermiddags-

14.30-15.15

Kommunicate, eftermiddags-

kaffe och tid att knyta

kaffe och tid att knyta

nya kontakter

nya kontakter

16.00-17.00

Seminarier och fördjupningar

15.15-16.00

Seminarier och fördjupningar

17.00-20.00

Business Arena afterwork

16.00-17.00

Business Arena afterwork

#BUSINESSARENA

LADDA NED
BUSINESS ARENAAPPEN!
Med appen får 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 eventet

•

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 i App Store och Google Play

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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ONSDAG 20 SEPTEMBER 09.00-10.15

Gemensam inledning
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.
Vi arbetar fortfarande med passet och publicerar löpande uppdaterad information på hemsidan.
Moderator: Meddelas senare

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

SEMINARIUM 1 | 11.00-17.00
TEMA: FASTIGHET OCH FINANS DEL 1

Makrotrender – vart är vi på väg?
Det har hänt mycket på den globala politiska nivån och osäkerheten är stor. I USA har Donald
Trump suttit på presidentstolen i åtta månader och haft förtvivlat svårt att få igenom många av
sina viktigaste vallöften men en gigantisk finanspolitisk stimulans är dock förmodligen att vänta.
En finanspolitisk stimulans som kan skicka svallvågor genom det globala ekonomiska systemet
då USA alltjämt är världens viktigaste ekonomi. Frågan är dock hur bra det är att stimulera en
ekonomi som fortfarande är i högkonjunktur även om den kanske har toppat? Hur kommer Europa
och Sverige att påverkas och hur kan det påverka ränteläget? Hur trovärdig är Trumps
ekonomiska politik? Och vad händer egentligen på Brexit-fronten?
Moderator: Meddelas senare

#BUSINESSARENA

SEMINARIUM 2 | 11.00-17.00
TEMA: SAMHÄLLSBYGGNAD OCH INFRASTRUKTUR DEL 1

Är den svenska samhällsbyggarmodellen under press?
Migrationsmöjligheter, klimatforskning och sjukvård har alla hamnat i skottgluggen när det
stora landet i väst bytte administration. Det är områden vi traditionellt varit starka på i Sverige
och därför känns det mer angeläget än någonsin att fortsätta jobba för att ligga i framkant. Men
när världen har svårt att enas sätts också våra egna värderingar under press. Hur skapar vi ett
samhälle som är både säkert och öppet? Hur fortsätter vi utveckla våra städer med hållbarhetsstämpel, och platser där alla har möjlighet att vara delaktiga?
Moderator: Meddelas senare

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

SEMINARIUM 3 | 11.00-17.00
TEMA: BOSTAD DEL 1

Nya orosmoln när bostadsmålen
kommer närmare
Bostadsbristen har de senaste åren varit en av knäckfrågorna för medborgare, politiker och
bransch i Sverige. Debatten har präglats av hur takten ska kunna öka, hur bostäderna ska kunna
produceras billigare, kompetensbrist och vilka regler som måste förändras för att fler ska ha
någonstans att bo. När byggtakten äntligen ligger på de högsta nivåerna sedan
miljonprogrammet visar sig nya dimensioner i frågan. Vilken kvalitet har det som byggs idag
egentligen? Är marknaden överhettad när de som behöver bostad inte kan efterfråga det som
byggs – och vad händer om konjunkturen vänder? I debatten hamnar man ofta i att det till
syvende och sist är politikens ansvar – men vad är det egentligen man vill ha?
Moderator: Nisha Besara, vd, Unga Klara

Nisha Besara

#BUSINESSARENA

SEMINARIUM 4 | 11.00-17.00
TEMA: HANDEL

En ny handelsgeografi – hur anpassar
sig fastighetsbranschen?
Den geografiska kartan för handeln kan vara på väg att ritas om. Närbutikerna gör revansch från
en tidigare förtvinad tillvaro, samtidigt möter cityhandeln konkurrens från omkringliggande
köpcentrum. Handelskonkurrensen hårdnar och fastighetsägare måste dra fördel av en effektiv
centrumledning och marknadsföring för att göra handelsplatsen till en attraktiv destination.
Hur ska en fastighetsägare anpassa sig till handelns framfart? Välkommen till ett seminarium som
reder ut handelns utveckling.
Moderator: Meddelas senare

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

SEMINARIUM 5 | 11.00-17.00
TEMA: HÅLLBARHET

Integrerat hållbarhetsarbete
i praktiken
Idag är fastighetsföretagen många gånger föregångare när det gäller hållbarhetsarbete i de tre
aspekterna miljö, socialt och ekonomiskt. Arbetet fortgår oförtrutet trots märkliga politiska
signaler från vissa stora länder ute i världen. Välkämmen till ett seminarium där vi speglar det
som händer på hållbarhetsnivå på olika nivåer i bransch och samhälle. Från ledarskap på enskilda
företag till storstadsnivå och några belysande exempel på hur det faktiskt redan går till ute
på fältet.
Moderator: Anna-Karin S. Öjerskog, moderator och föreläsare

Anna-Karin S. Öjerskog
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SEMINARIUM 6 | 11.00-17.00
TEMA: ARKITEKTUR

Arkitekturens roll i
samhällsbyggnadsprocessen
Medvetenheten om arkitekturens förmåga att skapa mervärden ökar stadigt bland
fastighetsägare. Samtidigt gäller det att de ambitiösa visionerna bereds möjlighet att bli
verklighet. Något som underlättas av en ökad ömsesidig förståelse mellan arkitekt och
fastighetsägare. Välkommen till ett speciellt seminarium om arkitektur där vi även tar upp
kommunernas betydelse för en god arkitektur.
Moderator: Meddelas senare

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

SEMINARIUM 7 | 11.00-17.00
TEMA: REGIONER I TILLVÄXT

Finns den gemensamma målbilden
när regionerna växlar upp?
Det finns förmodligen inte något universellt framgångsrecept för lyckad stadsutveckling. Varje
region har sina utmaningar, vare sig det handlar om att flytta stad i norr eller lyfta socialt utsatta
områden i söder. Gemensamt för alla platser är dock den stora konsensus om att ska det hända
så krävs det samverkan, ett slitet ord som ändå är centralt för framgång. Hur kan ett konsortium
lyfta ett utsatt område i Malmö? Hur krymper man avstånden i norr för en starkare region?
Kommer Göteborg få en superstadsplaneringsnämnd?
Moderator: Catarina Breitfeldt, moderator och föreläsare

Catarina Breitfeldt

#BUSINESSARENA

SEMINAR 8 | 11.00-17.00
THEME: INTERNATIONAL INVESTMENTS PART 1

Sweden and the Nordics – low risk
and high return
The high standard of technical innovation and the substantial need for investment in residential
housing, commercial property and infrastructure in Sweden, indicate that there is demand for
investment in the country. It is a case well worth considering. The steady economic growth and
overall stability of the Nordics have provided the promise of high returns on investment with
low risk for a long time. Furthermore, while global politics currently are in a state of turmoil, the
Nordic countries are stellar examples of political stability. Welcome to a seminar giving you the
big picture of the Swedish economy and an introduction to state of the real estate sector in
the Nordics.
Moderator: Tomas Ernhagen, chief economist, Fastighetsägarna

Tomas Ernhagen

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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FÖRDJUPNINGAR ONSDAG 20 SEP
Parallellt med heldagsseminarierna går ett antal entimmeslånga fördjupningar som erbjuder
möjligheten att fördjupa sig i ett ämne. Formatet ger publiken goda möjligheter att delta
i diskussionerna.

Urval fördjupningar
Tema: Skatt
Ränteavdrag, paketering och andra skattetrender
Tema: Logistik
The last mile – hur kan delningsekonomin bidra?
Tema: Rekrytering
Hur går vi vidare för att lösa bristen på arbetskraft?
Tema: Stadsbyggnad
Case: Arenastaden - stadsdel eller tillväxtmotor?
Tema: Teknik
Tekniken som förändrar branschen

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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TORSDAG 21 SEPTEMBER 09.00-10.15

Gemensam inledning
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.
Vi arbetar fortfarande med passet och publicerar löpande uppdaterad information på hemsidan.
Moderator: Caroline Sundewall

Caroline Sundewall

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

SEMINARIUM 9 | 11.00-16.00
TEMA: FASTIGHET OCH FINANS DEL 2

Medvind och öppet hav så långt
ögat kan se?
Det går fortfarande väldigt bra för svensk fastighetsbransch och det är högtryck, såväl på
uthyrningssidan som transaktionssidan. Det är nästan så att branschen börjar bli bortskämd och
även om det finns externaliteter som skulle kunna rubba läget är dessa svåra för branschen att
påverka. Man får köra på som vanligt så länge det går och förbereda sig inför att förr eller senare
kommer det att vända. Det innebär samla hö på loftet och göra strukturerna flexibla för att kunna
klara en anpassning, exempelvis på finansieringsfronten och vad gäller nya skatteregler. Hur är
då förutsättningarna för en fortsatt högkonjunktur? Vilka varningssignaler bör vi vara vaksamma
för och vad är det egentligen som branschen kan påverka?
Moderator: Caroline Sundewall

Caroline Sundewall

#BUSINESSARENA

SEMINARIUM 10 | 11.00-16.00
TEMA: SAMHÄLLSBYGGNAD OCH INFRASTRUKTUR DEL 2

Nytt samverkansklimat får hjulen
att snurra?
Vi ska bygga stad, det ska vara världsklass och det ska uppnås genom samverkan. Orden har ekat
under några år, och inte alltid med önskvärd tydlighet om vad det innebär. Men på många håll ser
samarbetsklimatet ut att lyfta och man börjar på allvar se nyttan med att dela information och
affär. I våra storstäder presenteras förslag på storslagna planer uppbackade av starka
konsortier med välkända aktörer. På användarsidan har delningsekonomin tagit fart där vi delar
varor, tjänster och även våra hem. Hur ser framgångsreceptet ut när vi utvecklar våra städer?
Vilken påverkan kommer delningsekonomins framfart få för branschen?
Moderator: Karin Klingenstierna

Karin Klingenstierna

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

SEMINARIUM 11 | 11.00-16.00
TEMA: BOSTAD DEL 2

Nytänkande i krisens spår
I den akuta bostadsbrist som Sverige upplever har aktörer runtom i samhället tvingats tänka
nytt. Kommuner tar fram nya metoder för planprocessen och det industriella byggandet har
fått ett uppsving. Frågan är om hela formen för hur vi bor bör ifrågasättas? Skulle det kunna se
annorlunda ut om vi vågade tänka utanför den ökända boxen? Vi försöker också ta reda på hur
det egentligen går för bostadsbyggandet och se bortom alla de som slår sig för bröstet med nya
rekordsiffror varje vecka.
Moderator: Ellinor Persson, journalist och programledare

Ellinor Persson

#BUSINESSARENA

SEMINARIUM 12 | 11.00-16.00
TEMA: FASTIGHETSFÖRVALTNING

Hur hanterar fastighetsägare
hårdare krav från kunderna?
Fastighetsförvaltning handlar inte enbart om kronor och ören utan även om mjuka värden
och att hålla kunden nöjd. Allt fler förvaltare vittnar om att kunden ställer allt högre krav.
Utbudssituationen motiverar inte alltid kräsenhet men för att kunna vara en attraktiv
arbetsgivare är kunden likväl piskad att ställa krav på sin leverantör, i det här fallet
fastighetsägaren. Vilka trender är för närvarande rådande på förvaltningssidan? Går vi
mot fler men kortare avtal om mindre ytor? Hur påverkar det förvaltningsrisken? Hur ser
best practice ut?
Moderator: Meddelas senare

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

SEMINARIUM 13 | 11.00-16.00
TEMA: DIGITALISERING

Från modeord till svarta siffror
Mycket av det som IT-visionärerna kring millennieskiftet målade upp skulle visa sig stämma.
Det var bara tajmingen som inte stämde. Stora datamängder, enorm processorkapacitet, smarta
telefoner och föremål som i stor skala kopplas upp mot varandra gör att visionerna kan bli såväl
verkliga som lönsamma idag. I det här seminariet följer vi upp den digitala utvecklingen i
branschen från affärsnivå till stadsbyggande.
Moderator: Paulina Modlitba Söderlund, strateg inom digitalisering

Paulina Modlitba Söderlund

#BUSINESSARENA

SEMINARIUM 14 | 11.00-16.00
TEMA: REGIONER I TILLVÄXT

Sveriges starkaste tillväxtmotor
– så tar vi tillvara potentialen
Man brukar beräkna att Stockholm utgör ungefär en tredjedel av den svenska ekonomin. Därmed
är det många företag ute i landet som är beroende av att huvudstadens ekonomiska utveckling är
fortsatt positiv. I ett seminarium där vi betraktar Stockholmsregionen ur ett tillväxt- och
stadsbyggnadsperspektiv försöker vi ringa in det som behövs för att frigöra den potential som
finns – utan att tappa livskvaliteten.
Moderator: Anna Bellman, moderator och föreläsare

Anna Bellman

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

SEMINARIUM 15 | 11.00-16.00
TEMA: URBANITET

Storstaden som brännpunkt för
de stora frågorna
Det är i storstaden som jobben finns, bostäderna är dyrast, kriminaliteten är som mest
omskriven, risken för terrordåd är störst, de ekonomiska klyftorna är djupast och som de
flesta fossilbränsledrivna fordonen finns. På samma gång är det den moderna storstaderna
som har de största möjligheterna att tackla de stora samtidsfrågorna. Välkommen till årets
urbana seminarium!
Moderator: Meddelas senare

#BUSINESSARENA

SEMINAR 16 | 11.00-14.30
THEME: INTERNATIONAL INVESTMENTS PART 2

The Swedish and Nordic markets:
Why to invest there?
In 2016, the transaction volume in the Swedish property market amounted to a record 218
billion SEK, a level that might just be surpassed in 2017. It is one of Europe’s most well-developed
commercial property markets and the most liquid one, in terms of turnover velocity. Returns are
high and risk is low. Yet, there are, of course, challenges to face and problems to solve, e.g. in the
regulatory framework. In the other Nordic countries, the market is growing and developing fast.
In this seminar, competent speakers guide you through the Swedish market. Who is who in the
market, which are the most important (market shaping) deals and, most importantly, why should
you invest in the Nordics.
Moderator: Tomas Ernhagen, chief economist, Fastighetsägarna

Tomas Ernhagen

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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FÖRDJUPNINGAR TORSDAG 21 SEP
Parallellt med heldagsseminarierna går ett antal entimmeslånga fördjupningar som erbjuder
möjligheten att fördjupa sig i ett ämne. Formatet ger publiken goda möjligheter att delta i
diskussionerna.

Urval fördjupningar
Tema: Börs
Har fastighetsaktierna förlorat investerarnas gunst?
Tema: Ledarskap
Komponenterna som behövs i ett gott ledarskap
Tema: Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet och etiska affärer
Tema: Äldrebostäder
Äldreboende – Hur står det till med valfriheten?
Tema: Draknästet
För åttonde året i följd välkomnas ULI Young Leader Sweden till Draknästet!

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

Missa inte!
Kommunicate
I en trevlig fysisk inramning kommer r epresentanter 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.
Framtidsforum
I en avslappnad miljö kan du under båda dagarna lyssna till intressanta och framtidsorienterade
15-minutersföreläsningar 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!
Stockholm växer
Stockholms stad utvecklar sin närvaro på Business Arena Stockholm. G
 enom medverkande
bolag har man en kraftfull och tydlig plattform för att belysa stadens u
 tveckling, pågående
och kommande projekt. Stockholm växer kommer bland annat att i nnehålla och e
 rbjuda
mötesmöjligheter, speakers’ corner och presentationer av projekt och stadsutvecklingsområden.
Här träffar du många av stadens politiker och tjänstemän.
Priser och utmärkelser
Vinnare av årets priser och utmärkelser presenteras på Business Arena Stockholm.
För tid och plats, besök www.businessarena.nu.

PÅGÅR
I PAUSERNA

INFORMATION & ANMÄLAN
Datum och plats

Meetingpoint

20-21 september 2017
Stockholm Waterfront Congress Centre
Nils Ericsons plan 4
111 64 Stockholm

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.

www.stockholmwaterfront.com

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

Anmälan
www.businessarena.nu/anmal-dig
För frågor kring anmälan,
ring Fastighetsnytts växel: 08-120 971 80
Avgifter
En dag: 6 995 kr per person exkl. moms
Två dagar: 9 995 kr per person exkl.moms
Hemsidor
www.businessarena.nu
www.fastighetsnytt.se

I avgiften ingår frukost, lunch, kaffe, middagstallrik dag 1, samt avslutande mingel dag 2 med lättare förtäring och
förfriskningar. Anmälan är bindande och deltagaravgiften betalas i förskott. De personliga d
 eltagarbiljetterna lämnas
ut på plats och kan inte ö
 verlåtas till en annan person under dagen. Observera att vi reserverar oss för eventuella
programändringar och för att vissa s eminarier kan bli fullsatta.
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PROGRAMGRUPPEN
Vill du komma i kontakt med någon ur programgruppen?
fornamn.efternamn@fastighetsnytt.se

Daniel Bergstrand
Koncept, programinnehåll, text
Johan Zetterstedt
Koncept, programinnehåll
Linda Lagerdahl
Projektledare programinnehåll
Anna Bristrand
Projektledare programproduktion
Emma Lundberg
Programinnehåll och administration

VILL DU BLI PARTNER?
Kristian Wallgren
kristian.wallgren@fastighetsnytt.se
070-488 86 04
Jonas Ekstrand
jonas.ekstrand@fastighetsnytt.se
070-737 96 37
Jonas Hedqvist
jonas.hedqvist@fastighetsnytt.se

Sverrir Thór
Text och programinnehåll
Mattias Fröjd
Text och programinnehåll

070-288 22 12
Henrik Zetterstedt
henrik.zetterstedt@fastighetsnytt.se
070-735 22 12

Maria Nordlander
Text och programinnehåll
Sara Gommel
Informatör
Petter Furå
Art Director
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

