
nätverksträff
25 oktober 14:00

liljas arena, Arenahyllan

En eftermiddag i Liljas Arena med våra nyuppstartade nätverksträffar. 

Låt dig inspireras av intressanta föreläsare, njut av gott tilltugg

och mingla med andra från regionens näringsliv.  Kanske gör du

din nästa affär denna eftermiddag? Nybro Vikings hoppas det! Vi hoppas

också att du blir fylld av energi och kunskap. För oss är du viktig.

Med många års erfarenhet inom marknad och försäljning kommer Daniel Fixelius till Nybro och föreläser. Idag 

arbetar Daniel som interims-vd på Riksmäklaren i Uppsala. Daniel har tidigare arbetat sex år som försäljnings-

direktör på Hitta.se,  marknadschef på Upsala nya tidning, samt ordförande i Uppsala basket i Svenska bas-

ketligan. Han var också en viktig del i Blockets utveckling i början av 2000-talet. 2008 prisades Daniel som 

årets bästa försäljningschef inom Schibstedt-koncernen.

Daniel kommer att prata utifrån egna erfarenheter när det gäller marknad och försäljning. Han kommer ge 

råd och beskriva vad han ser som nyckeln till att lyckas med sitt företag. Dessutom kommer Daniel Fixelius att 

prata om CSR ur ett företagarperspektiv.

Med många framgångsrika år inom IT-branschen startade Markus upp företaget Advitum 2010 och har sedan 

dess haft en stark tillväxt. Med företaget vars verksamhetsbas är IT-infrastruktur har Markus som vd bland 

annat prisats som årets företagare i Nybro 2019. Med sin unika vision "Vi ska ha branschens mest nöjda kunder 

och medarbetare" skiljer man sig mot andra företag.

Markus kommer att prata utifrån sin unika vision och berätta om hur de arbetar med att nå upp till att ha 

branschens mest nöjda kunder och medarbetare. Vilken är nyckeln till att få sina medarbetare att trivas? Hur 

når du en högre kundnöjdhet. Markus Persson berättar utifrån Advitums perspektiv.

Markus Persson

Daniel Fixelius

kostnadsfritt för sponsorer

Vi bjuder på dryck och tilltugg
Vi tillämpar “först till kvarn-principen”

Anmälan skickas till Rasmus.aro@nybrovikings.com
Maximalt 50 personer. Önskvärt att man kommer högst två personer från respektive företag.


