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Business Arena är Nordens ledande mötesplats för
beslutsfattare i fastighetsbranschen och
samhällsbyggnadssektorn. Evenemanget genomförs
årligen i Umeå, Göteborg, Malmö, under Almedalsveckan
i Visby samt i Stockholm. Nyhet för 2018 är att vi tar
steget utanför landets gränser och arrangerar
Business Arena även i London.
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, a
 rkitekter och r egionföreträdare
för att utbyta erfarenheter, knyta k
 ontakter och göra
affärer. Genom att samla branschens alla ledande
företag, beslutsfattare och aktörer under ett och
samma tillfälle h
 oppas vi på att varje Business Arena-
arrangemang ska resultera i s amhällsutveckling och
nya affärer.
Se www.businessarena.nu för mer information.

STOCKHOLM
19-20 SEP

GÖTEBORG
10 APR
ALMEDALEN
VECKA 27

MALMÖ
24 APR

Nyhe

t!

N
LONDO
AJ
17-18 M
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MALMÖ OCH SÖDRA SVERIGE
– HETARE ÄN NÅGONSIN?

Den 24 april 2018 är det dags igen för Business Arena Malmö, med fyra heldagsseminarier och ett
stort antal fördjupningar i flera spännande och aktuella ämnen. Det sjuder av liv och framåtanda
i hela regionen. Närheten till kontinenten är påtaglig sedan länge, vilket aktuella och planerade
projekt verkar för att öka. Inte minst tillgängligheten genom utbyggd infrastruktur skall göra
regionen mer attraktiv och betydelsefull såväl nationellt som mot kontinenten och övriga Europa.
Samtidigt ter sig de sociala frågorna alltmer utmanande och är viktiga för utvecklingen i hela
regionen. Fastighetssektorn har en betydande roll i denna utmaning. Att skapa ett samhälle med
goda miljöer för näringsliv, boende och investeringar är avgörande och något vi kommer att ta
upp på Business Arena Malmö 2018.
Vi fortsätter som tidigare år med Kommunicate med fokus på viktiga och aktuella projekt i
regionens kommuner. För presentationerna står som vanligt ansvariga politiker och tjänstemän
som delger sina visioner och framtidsidéer för respektive kommun.
Missa inte vår traditionsenliga välkomstträff kvällen innan evenemanget. På välkomstträffen
samlas regionens verksamma politiker, företag och branschaktörer för att tillsammans förbereda
sig inför nästkommande dag.
Jag och mina kollegor ser fram emot att få välkomna dig tillbaka till Business Arena Malmö och
Malmö Live den 24 april!

Johan Zetterstedt
Vd Fastighetsnytt
Grundare Business Arena

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

DET HÄR HÄNDER PÅ

BUSINESS ARENA
MALMÖ 2018
MÅNDAG 23 APRIL
18.00-21.00

Välkomstträff
Under kvällen serveras lättare förtäring med förfriskningar
(observera att föranmälan krävs)

TISDAG 24 APRIL
08.00-09.00

Registrering och frukost

09.00-10.15

Gemensam inledning

10.15-11.00

Förmiddagskaffe, Kommunicate och tid att knyta nya kontakter

11.00-12.00

Seminarier och fördjupningar

12.00-13.30

Lunch, Kommunicate och tid att knyta nya kontakter

13.30-14.30

Seminarier och fördjupningar

14.30-15.15

Eftermiddagskaffe, Kommunicate och tid att knyta nya kontakter

15.15-16.15

Seminarier och fördjupningar

16.15-17.00

Business Arena afterwork

Missa!
inte

– INSPIRERAS AV VAD SOM HÄNDER
I SÖDRA SVERIGE
I pauserna pågår Kommunicate. Här blir du inspirerad
och informerad av engagerade representanter från våra
kommuner i syd när de presenterar visioner och planer
för framtiden. Det handlar om allt från infrastruktur och
utvecklingsplaner till markanvisningar och vad som h
 änder
med fastighetsbestånden i den berörda kommunen.
Kommunicate arrangeras som ett samtal med m
 oderatorn
Stig-Björn Ljunggren. Förutom att du har möjlighet att
knyta nya kontakter så kan du ställa frågor direkt till
ledande företrädare från kommuner och näringsliv.
Välkommen att inspireras under pauserna.

Vi uppdaterar programmet kontinuerligt och inom kort
 resenterar vi medverkande kommuner och talare här:
p
www.businessarena.nu/arenor/malmo

Moderator
Stig-Björn Ljunggren,
statsvetare

#BUSINESSARENA

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. I pauserna pågår Kommunicate.
Efter pausen börjar det första passet i respektive seminariespår samt fördjupningarna.
Vi arbetar fortfarande med passet. Håll utkik på hemsidan för mer information.

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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11.00-16.15 | SEMINARIUM 1
TEMA: FASTIGHET OCH FINANS

ETT ENAT ÖRESUND –
ETT FRAMTIDA NAV I NORRA EUROPA?
Även om drömmen om en sammanslagen Öresundsregion fortfarande känns väldigt avlägsen
så kommer den närmare med varje integrationssteg som tas. Drar man en cirkel med en radie
om 1000 kilometer utifrån Malmö ser man att staden Öresund kan bli navet i en ekonomisk
superregion. För att komma dit krävs dock ett fokus, en målmedvetenhet och framförallt
en mental omställning – men det sägs att allt är möjligt i Malmö. Vad är det som krävs för
att maximera regionens potential, från regionalt och nationellt håll, och hur kan den lokala
fastighetsmarknaden bidra?

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#BUSINESSARENA

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#BUSINESSARENA

11.00-16.15 | SEMINARIUM 2
TEMA: SAMHÄLLSBYGGNAD

TILLVÄXT TILL VARJE PRIS?
I dagens samhälle, oavsett om vi talar om finanskris eller högkonjunktur, så är det ytterligheterna
som tenderar att växa. I vad som varit världens mest jämlika land ser vi ökande ekonomiska
klyftor samtidigt som allt ska bli större, tätare och snabbare på de flesta platser i landet. Springer
vi för fort? Malmö växer med sjönära kvarter, innovativa näringar och kreativa människor, den
urbana staden med många kulturer. Och det är fler städer i Skåne med stora ambitioner. Men går
det att gå ”all in” och samtidigt ha en tillväxt man kan kalla hållbar?

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#BUSINESSARENA

11.00-16.15 | SEMINARIUM 3
TEMA: BOSTAD

NÄSTA STEG FÖR DEN SKÅNSKA
BOSTADSMARKNADEN
Med ett knappt halvår kvar till valet och en bostadsmarknad i gungning är frågan mer aktuell än
på många år. I de skånska städerna har byggtakten dragit iväg och stora projekt börjar äntligen
falla på plats. Vilka är utmaningarna framåt? Och med 108 nationaliteter bara i Malmö, en stor del
av befolkningen under 30 år och kontinenten ett (långt) stenkast bort – hur förvaltar man
sina möjligheter?

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#BUSINESSARENA

11.00-16.15 | SEMINARIUM 4
TEMA: FASTIGHETSFÖRVALTNING

HUR FÖRVALTAR VI FÖR DEN
NYA GENERATIONEN?
Malmö är en fastighetsmarknad i snabb förändring och utvecklingen, inte minst på
kontorsstocken i staden, har varit enorm. Det är också en stad med en ung och internationell
befolkning vilket skapar andra krav på fastigheternas och inte minst förvaltningens modernitet.
Dagens unga nöjer sig inte med gårdagens standard utan kräver en snabb, hållbar och digital
förvaltning. Hur förvaltar man fastigheter på en marknad som domineras av unga brukare
med kvalitetstänk?

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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FÖRDJUPNINGAR
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: HANDEL / LOGISTIK

Växande e-handel lockar till investeringar
i nordisk logistik
TEMA: HÅLLBARHET

Hur säkerställer man att det gröna verkligen
är grönt?
TEMA: DIGITALISERING

Digitala drivkrafter på fastighetsmarknaden när
spelindustrin växer
TEMA: INFRASTRUKTUR

Skapar kortare avstånd en effektivare region?
TEMA: HYLLIE

Hur ska Hyllie bli en dygnet-runt-stadsdel?

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

INFORMATION & ANMÄLAN
Datum och plats

Meetingpoint

24 april 2018
Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Dag Hammarskjölds torg 2
211 18 Malmö
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/
malmo/clarion-hotel-congress-malmo-live/

Som partner kan du öka affärsnyttan på plats
genom att boka ett privat konferensrum.
Rummen ligger i Clarion Hotel & Congress
Malmö Live, rymmer 16 personer i
styrelsesittning och kan bokas i 45 minuter
långa sessioner mellan kl 8-17.

Anmälan

Boka en session genom att kontakta
Anette Udd
anette.udd@fastighetsnytt.se

Anmälningstrycket till Business Arena Malmö
2017 var högt, därför rekommenderar vi dig att
vara ute i god tid med din anmälan till 2018.

Hotellbokning

www.businessarena.nu/anmal-dig
För frågor kring anmälan, ring Fastighetsnytts
växel: 08-652 89 80

För långväga gäster rekommenderar vi att boka
rum på Clarion Hotel & Congress Malmö Live
som ligger i direkt anslutning till kongressen.

Avgifter

Clarion Hotel & Congress Malmö Live
nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/malmo/
clarion-hotel-congress-malmo-live/

5 995 kr per person exkl. moms
Hemsidor
www.businessarena.nu
www.fastighetsnytt.se

Avgiften inkluderar frukost, lunch, kaffe, avslutande mingel med lättare förtäring och förfriskningar samt
 älkomstträff kvällen den 23 april (Obs! Ämnar du delta på välkomstträffen ska detta anges i samband
v
med a
 nmälan). 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. Notera att vi reserverar oss för
eventuella programändringar och för att vissa seminarier kan bli fullsatta.

PROGRAMGRUPPEN
Linda Lagerdahl
Gruppchef program
linda.lagerdahl@fastighetsnytt.se

Sara Gommel
Informatör
sara.gommel@fastighetsnytt.se

Emma Lundberg
Projektkoordinator
emma.lundberg@fastighetsnytt.se

Johan Zetterstedt
Koncept, programinnehåll
johan.zetterstedt@fastighetsnytt.se

Jimmy Balmain Lehtinen
Projektkoordinator
jimmy.b.lehtinen@fastighetsnytt.se

VILL DU BLI PARTNER?

Veronica Pettersson
Projektadministratör
veronica.pettersson@fastighetsnytt.se

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

Sverrir Thór
Text och programinnehåll
sverrir.thor@fastighetsnytt.se

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

Mattias Fröjd
Text och programinnehåll
mattias.frojd@fastighetsnytt.se

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

Maria Nordlander
Text och programinnehåll
maria.nordlander@fastighetsnytt.se

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

Petter Furå
Art Director
petter.fura@fastighetsnytt.se

Fastighetsnytt är en del av Bonnier

