
Handelsföreningen i Lund våren 2017

Handelsföreningen har nöjet att presentera ett nytt program inom 
ramen för ”Den Röda Tråden”.  Vi hälsar medlemmar och samarbets- 

partners hjärtligt välkomna till en serie sammankomster som vi är  
övertygade om ska ge inspiration och extra energi i det dagliga arbetet!

 
Hjärtligt välkomna!

Mai von Gegerfelt, ordf. i Handelsföreningen

Handelsföreningen Lund                      

Handelsföreningens målsättning är att öka Lunds attraktionskraft och bidra  

till utveckling och gemenskap. I vårt nätverk finns de flesta av affärsidkarna i 

Lund City och vi har ett mycket bra samarbete med såväl Lunds kommun  

som Fastighetsägarföreningen genom Lund Citysamverkan. Handelsföreningen 

arbetar för alla verksamheter i Lund, såväl enmansföretag som rikstäckande  

handelskedjor.  Är du inte medlem? Kontakta oss på info@handelsforeningen.se 

eller fyll i den ansökan som finns på vår hemsida!

Följ oss på instagram, facebook, lundcity.se och handelsforeningen.se.

Den Röda TrådenLISSABON 28 april - 1 maj 
med Magnus Palmqvist & Malin Olsson

“Explore the world with Aarhus” 2 - 3 juni 
i samarbete med Aarhus Cityforening

PARIS i samband med mässan
Maison & Objet 8-12 september

Trendspaning i LONDON.  
Datum ej fastställt.
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Anmäl ditt intresse till info@handelsforeningen.se. 

Detaljerade program kommer längre fram!RESOR
2017



Elaine Ekswärd, Årets talare 2016

“Vi måste prata”

2 maj kl. 18.00

Palladium Malmö

Annika Malmberg  

“Bemötande och 

värdskap i världsklass”

22 maj kl. 19.15-21.00  

Grand Hotel, Piratensalen

Workshop med Ann Lindh Klang
tisdag 14 mars kl. 19-21, Sociala medier, nybörjare

onsdag 15 mars kl. 19-21, Instagram, erfarna

Plats meddelas senare.

Prof. Charlotte Erlanson-Albertsson  

och Bengt Hansson från Lundaloppet 

“Myt och fakta om kost och motion”
22 mars kl. 19-20.30  

Drottens Kyrkoruin, Kattesund

Emma Wessner  

“Hur når jag mina mål?”
27 mars kl. 19.15  

Grand Hotel, Lukassalen

Prof. Ulf Johansson, 

Centrum för Handels-

forskning Lunds Universitet

“Framtidens fysiska butik”
4 april kl. 19.15  

Grand Hotel, Piratensalen

Anmäl dig på handelsforeningen.se/denrodatraden

Anmäl dig till föreläsningarna genom formuläret på vår hemsida  

senast en vecka innan respektive föreläsning.  Allting är kostnadsfritt! 

Utbildningar och resor finansieras genom generösa bidrag från 

Handelsföreningen i Lunds Stiftelse samt Handelsklassen i Lunds stiftelse. 

Alla medarbetare i alla medlemsföretag är välkomna att delta!

Monica Lennartsson 

“Lär känna ditt Lund”

25 april kl. 8.30-9.30 och kl. 19-20  

27 april kl. 8.30-9.30 och kl. 19-20  

Guidad tur i samarbete med Turistbyrån. 

Samling vid Turistbyrån.

E-handelsutbildning 

med Theodor Jikander,

grundnivå samt fortsättning.

Anmäl intresse till 

info@handelsforeningen.se


