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Det finns ett växande fokus på nyföretagande och 
en djupare insikt om att det är i dessa bolag och verk-

samheter som nya jobb uppstår. Tillsammans med en rad 
olika organisationer så bidrar vi till att driva på en utveckling 
som gör det möjligt för individen att gå från vad som idag 
kanske är en hobby till ett växande företag i morgon.

En utmaning för småföretagarna är bristen på fungerande 
mikrofinansiering, vilket betyder att trösklarna i många fall 
är för höga för små lån. Vi tror att en miljö med något högre 
risktagande skulle innebära att fler som tar steget mot egen-
företagande också skulle lyckas med detta.

Vi har under längre tid sett en ökning varje månad av per-
soner som vänder sig till oss för att till exempel få råd eller 
en second opinion kring sin affärsidé. Och kvalificerad råd-
givning hjälper. Vi arbetar systematiskt med affärsplanen, vi 
som jobbar är själva entreprenörer och har gjort misstag så 

våra klienter behöver inte göra dem och slutligen så erbju-
der vi ett brett nätverk av samarbetspartners som kan ge 
stöd både i ekonomiska som juridiska frågor. 81 procent av 
de som vänder sig till oss har verksamhet igång efter tre år 
och av de som får en mentor är siffran 89 procent. Under en 
procent tvingas till konkurs.

Det måste inte vara en innovation som ligger till grund för 
affärsidén, i många fall handlar det om verksamheter som 
skapar livskvalité på det lokala planet, som skräddaren, fri-
sören eller bagaren. Genom en bra rådgivning stöttar vi bli-
vande företagare och entreprenörer att lyfta blicken och se 
de större perspektiven, förstå hur hen ska kommersialisera 
sin idé och ta klivet.

Anne Abraham Marbrandt

VD / Diplomerad rådgivare  

NyföretagarCentrum Öresund

Kvalificerad rådgivning en nyckel till 
framgångsrikt nyföretagande
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WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner 
med inriktning på Content Marketing & Ämnes
orienterade Tematidningar som distribueras 
i ledande Svensk Dagspress. Vi arbetar med 
värdeskapande redaktionellt innehåll och berikar 
våra läsare med intressanta artiklar och reportage 
med välkända profiler och ledare. När våra annons
örer växer och gör fler affärer har vi uppfyllt vad 
WENDELIN MEDIA verkligen står för.

I tematidningen ENTREPRENÖRSANDA 

fokuserar vi på alla drivna entreprenörer 

och företag som ger oss  möjligheten att 

växa i näringslivet. Jag rekommenderar  

er att läsa profilintervjun med Fredrik 

Eklund, en sann entreprenör som jag 

verkligen själv beundrar.

Vi önskar dig trevlig 

läsning och återvinn 

gärna din tidning eller 

lämna den vidare ...

85

Philip Wendelin

LANDA MJUKT NÄR DET SOM  
INTE HÄNDER, HÄNDER DIG

www.saljarnas-akassa.se
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För varje nystartat företag inom industri-
sektorn startas fem inom tjänstesektorn. 
Så har det sett ut sedan mätningarna  
påbörjades år 1993.

SÅ MÅNGA FÖRETAGARE
Under september 2015 var 511 400 personer 
i Sverige företagare. Det motsvarar 9,6 pro-
cent av de sysselsatta.

För att få veta lite mer om de lokala satsning-
arna i Skåne, träffade vi Niklas Åklundh, 
General manager för WTC i Malmö, Lund 
och Helsingborg.

Vilka olika kontorslösningar kan WTC 
erbjuda företag?
– Det kan vara större etablerade företag som hyr 
kontorslösningar på flera tusen kvadratmeter, 
företag på annan ort som vill etablera sig med 
ett mindre regionkontor, eller ett fåmansbolag 
som vill ha ett fullservicekontor, en varumär-
kesstärkande adress och som hyr in sig i vårt 
aktivitetsbaserade kontor. Många har anknyt-
ning till handel och export och vill nyttja det 
nätverk och den kompetens som finns här.

Vad är en aktivitetsbaserad arbetsplats?
– Där hyr du en arbetsplats men får tillgång till 
hela företagsmiljön. Istället för en fast arbetsplats 
är det dagens arbetsuppgifter som styr var du 
väljer att arbeta. Här finns tysta zoner för kon-
centrerat arbete, sittgrupper för mindre möten, 
ståbord för spontana korta möten eller inspire-
rande mötesrum för kreativ brainstorming.

Vilka tjänster erbjuder ni nyföretagare?
– Inom WTC finns etablerade nätverk som i 

sin tur verkar för ett ökat affärsutbyte lokalt, 
regionalt och internationellt och ger dig möj-
ligheter att expandera till nya marknader. Vi 
erbjuder också en reception där vi tar hand 
om dig, dina gäster och besökare, admi-
nistrativa tjänster och fullt utrustad konfe-
rensavdelning med varierande storlekar på 
mötesrum. 

Vilka kompetensutvecklingsmöjligheter 
erbjuder WTC?
– Som hyresgäst hos oss blir du och ditt före-
tag en del av ett större sammanhang med 
mingel och frukostträffar, föreläsningar och 
seminarier. Via vårt Business Accelerator-pro-
gram får du dessutom tillgång till professio-
nell coaching, ledarskapsutvecklande utbild-
ningar och mentorskap. 

Vilka satsningar har ni på gång?
– I Lund flyttar de första hyresgästerna in 
redan i februari i World Trade Center Lunds 
första kontorshus Alléhuset, snart följt av 
ännu ett kontorshus; Centrumhuset. I Hel-
singborg tjuvstartar vi ungefär samtidigt med 
en WTC-filial i det nya hotellet Park Inn by 
Radisson, i väntan på att de nya WTC-loka-
lerna i hamnområdet blir klara.

World Trade Center  
föddes ur visionen att 

genom affärsutbyten främ-
ja internationell handel 
och fred. Inledningsvis 

skedde detta genom nät-
verk av exportdrivna före-

tag och organisationer. 

“We know people that  
know people everywhere”

Niklas Åklundh.

Källa EkonomifaktaKälla Ekonomifakta

DIGITALT PÅ
BL INFORMATION

Kunskaps- och utbildnings-
företaget Björn Lundén 
Information har tillhanda-

hållit företagare och företagsrådgivare med 
information och hjälpmedel sedan 1987. 
Fokus ligger på utbildningar, böcker och 
annat läromaterial inom skatt, redovisning, 
personal och juridik. Nu befinner de sig i en 
omfattande digitaliseringsprocess.

– Det handlar om att göra våra produk-
ter och tjänster ännu mer tillgängliga via 
nätet, säger Ulf Bokelund Svensson, VD, 
BL Information. 

En stor del av BL Informations verksam-
het handlar om olika typer av programvara. 
Dessa erbjuds idag som molntjänster.

– Det innebär en mycket större flexi-
bilitet för våra användare som nu enklare 
kan komma åt data från flera olika enheter, 
oavsett var de befinner sig. Molnlösningar-
na ger också en bättre säkerhetskopiering. 

– Vi går också mer mot abonnemangs-
baserade tjänster eftersom många av våra 
e-böcker, inte minst de som rör skattefrå-
gor, är levande dokument som uppdateras 
kontinuerligt.

Samtidigt finns det fortfarande kunder 
som föredrar fysiska böcker, även om de är 
få idag.

– Fackböcker vinner på att finnas på 
nätet då de ständigt uppdateras, säger Ulf 
Bokelund Svensson.

Läs mer på blinfo.se

Ulf Bokelund  
Svensson

VÄXANDE SEKTOR

Vi söker engagerade, ansvarsfulla och resultatinriktade 
Franchisetagare till Pressbyrån & 7-Eleven.
Att driva en egen butik är inget du gör med vänsterhanden. Det krävs två händer,  
samt ett kreativt sinnelag, självdisciplin, affärsmannaskap och passion för service  
med ett leende. Du är din egen lyckas smed med Reitan Convenience i baksätet.  
Är du av rätta virket för att göra framgångsrik karriär som Franschisetagare inom  
Pressbyrån eller 7-Eleven?

Skicka din intresseanmälan via vår hemsida, www.pressbyran.se eller  
www.7-eleven.se.

Kontaktperson Nozha Amezeane, tfn 08-587 490 00

Välkommen!
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ÅRETS VD
Monica Lingegård, vd Samhall  
AB, utsågs nyligen till Årets VD,  
en utmärkelse som anordnas av  
ledarskapssajten Motivation.se. 

ENTREPRENÖR
På 1100-talet hittar vi ordet i franska språket 
med betydelsen ”den som får någonting gjort”.

– Jag hade fått min andra dotter när de ringde 
från huvudkontoret och jag insåg att det var 
det här jag ville göra. Jobbet i sig var ju kul 
och jag trivdes, men utmaningen att få dri-
va verksamheten själv kändes helt rätt, säger  
Jenny Löfberg.
Det blev intervjuer och hon fick en köpman-
nautbildning och den 21 januari 2013 tog hon 
över Shell/7 Eleven på Regementsvägen i Hel-
singborg.

Som franchisetagare i den här verksamhe-
ten så har hon ett kommissionsavtal med St1/
Shell och ett serviceavtal med Reitan Conve-
nience Sweden AB/7 Eleven.

– Rent praktiskt betyder det att vi ser till att 
anläggningen sköts på rätt sätt utvändigt och 
avtalet med 7 eleven innebär att våra kunder 
som kommer in känner igen butiksdelen som 
en 7 Elevenbutik med samma produkter och 
service som i andra butiker.

Idag har Jenny Löfberg sex anställda och hon 
omsätter cirka 7 miljoner om året.
– Vi är en relativt liten station och det senaste 
året har tagit ordentlig fart, säger hon.

När Jenny Löfberg var yngre så ledde hon 
handbollslag för yngre spelare och upptäckte 
redan där att hon är bra på att leda, vilket hon 
har haft mycket nytta av både som stations-

chef tidigare och idag som vd för sitt bolag. 
Och så älskar hon siffror.

– Ja, jag tycker faktiskt att administration 
är kul. Det är något speciellt med att få siff-
rorna att stämma.

Som franchisetagare har hon tillgång och 
hjälp av en organisation bestående av bla en 
ekonomisk avdelning, andra kolleger med 
egna butiker och ett fantastiskt regionteam.

– Vi träffas fyra gånger om året och kan bolla 
idéer, ta del av den omvärldsanalys som görs. För 
mig som egenföretagare är det ett nyttigt stöd.

Vad ska man tänka på om man funderar 
på att bli franchisetagare?
– Det krävs ett enormt driv, du ska kunna leda 
din personal och du ska tycka att det är kul med 
försäljning. Har man dessa delar så handlar det 
sedan om att förstå det regelverk som omger 
verksamheten. Gör man det så öppnas möjlig-
heten till vad jag ser som världens roligaste jobb.

Jenny Löfberg börja-
de som sommarvikarie på 

Shell 2003 och när hon 
som stationschef knappt 
tio år senare fick frågan 

om hon inte tyckte att det 
var dags att köra eget,  

så behövde hon inte så 
mycket betänketid.

”JAG HAR VÄRLDENS ROLIGASTE JOBB”
Man måste titta 
på sig själv och 

fråga sig vad man vill.

Jenny Löfberg driver Shell/7 Eleven på  
Regementsvägen i Helsingborg.

Goda förutsättningar för 
nyföretagande i Landskrona
Företaget Neco vann nyligen utmärkelsen  
Årets Framtidsföretagare i Helsingborgs
regionen för sin metod för effektiv och  

hållbar inomhusodling.

Neco är ett av företagen som ingår i Landskronas
första inkubator som drivs av Invest in Landskrona.
Verksamheten bedrivs i företagshuset Linc där ett 
40-tal nya företag huserar tillsammans med några
av regionens stödaktörer för företagare.

Utöver Linc finns Fröfabriken Creative Space där
de kulturella och kreativa näringarna samlas. Genom  
våra förberedda miljöer finns goda förutsättningar för 
nyföretagande och innovation inom många olika 
branscher såsom e-handel och digitalisering samt 
kulinariska och livsstil.

Karl Roos och Emil Rosén på Landskrona- 
företaget Neco i sitt testlabb på Fröfabriken.
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kommuner får bättre betyg vad gäller  
företagsklimatet jämfört med förra mätningen.

– Det finns många fördelar med att sitta på 
Linc. Vi har täta samarbeten med andra bolag 
som sitter här och kontaktnätet leder till nya 
affärer, säger Joel Svensson på JG Software.

Den hjälp som finns tillgänglig på Linc, i 
form av bland annat rådgivning, är något som 
JG Software också ser som en stor fördel.

– Framförallt är den hjälp man kan få med 
juridiska frågor värdefull för oss. Dessutom 
är lokalerna väldigt förmånliga och kollegor-
na trevliga. Man får mycket för pengarna helt 
enkelt. 

JG Softwares mjukvarulösning underlättar 
vardagen avsevärt för transportföretag genom 
att ordrar, rapporter och kommunikation sker 
i ett gemensamt system.

– Nu håller vi på att utveckla ett system 
som kopplar samman verkstäder och kunder 
vilket effektiviserar kommunikationen ännu 
mer, säger Joel Svensson.

Erik Larsson, vd för Invest in Landskrona 
och ansvarig för Linc, ser att allt fler IT-företag 
nu börjar söka sig till inkubatorn.

– Det är en spännande utveckling och före-
tagen har stor nytta av varandra. Det är en sek-
tor med stor tillväxt, säger han.

En nyckelfaktor bakom Lincs framgång är 
att man har samlat alla Landskronas närings-
livsstödjande aktörer under samma tak.

– Det finns ett väldigt bra utbyggt stödsystem 
för näringslivet i Sverige och då är det viktigt 
att vi kan skapa ingångar till alla olika aktörer.

Och arbetet ger resultat. Landskronas före-
tagare är mycket nöjda med den kommunala 
servicen.

– Ser man till den ranking som finns så lig-
ger Landskrona på åttonde plats bland större 
kommuner, när det gäller hur positivt företa-
garna upplever kontakten med kommunen, 
säger Erik Larsson.

Linc-företagen fortsätter samtidigt att skör-
da framgångar. Nyligen utsågs Neco till Årets 
Framtidsföretag i Helsingborgsregionen. 

– Det är ett företag som utvecklar hållbara 
system för inomhusodling. Det är ett pris som 
delas ut till företag som utmanar normer i kon-
ventionella branscher. Lincföretaget Vardags-
hjälten, som jobbar med RUT- och ROT-tjäns-
ter, har dessutom utsetts till Årets Nyföretagare 
på Landskronagalan. Det är ett företag som har 
vuxit väldigt bra och lönsamt på kort tid.

Landskronas företags-
inkubator Linc fortsätter 

att locka till sig spännande  
bolag. Nyligen tillkom 

nystartade JG Software 
som utvecklar mjukvaru-

system för logistik- 
branschen.

FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR LINC

Erik Larsson, ansvarig för Linc i Landskrona

Joel Svensson på JG Software.

187 AV 290 
PAPPERSHÖGAR
På 70-talet introducerades det pappers-
lösa kontoret som en stor nyhet. Emellertid 
har pappersproduktionen ökat stadigt  
sedan dess. 2013 låg produktionen på  
ca 64 % av toppnoteringen år 2007. 

Taco Bar öppnade sin första restaurang 
1983 i Kungshallen i Stockholm, där den 
ligger kvar än i dag, och vi har nu 28  
restauranger spridda över Sverige och fler 
på gång kommande halvår. Många av våra 
franchisetagare har varit med i över tio år, 
några i femton och några över tjugo år.

Vår idé är att erbjuda snabbt serverad  
Tex Mex-mat under varumärket Taco Bar  
i restauranger som drivs i franchiseform. 
Alla rätter tillagas efter våra egna recept 
med våra egna unika kryddblandningar 
och unika såser. 

Vi lägger stor vikt vid våra råvaror och 
importerar en hel del av dem själva ex. 
våra Nachochips som görs av färsk majs 
enligt vårt recept i York, PA, USA. Våra 
tortillabröd som görs av familjen Rodriquez 
i Atlanta, GA, USA och vår guacamole som 
görs i Mexiko av Carlos. 

Taco Barer finns både i gatulägen, med 
egen ingång och uteservering, och i köp-
centrum. En Taco Bar har nästan alltid 
alkohol  rättigheter utom där vi inte kan ha 
det exempelvis i en gemensam Food Court. 

För dig som vill driva restaurang så är 
Taco Bar ett utmärkt alternativ med en 
förhållande vis låg investering och ett 
internt och enkelt utbildningssystem som 
gör dig och dina medarbetare fullt utbildade 
inom ramen för Taco Bar. Vi hjälper dig med 
det mesta; utbildning, rita restaurangen, 
bygga och inreda den, budgetering mm.

Varmt välkommen till Taco Bar-familjen!

Just nu söker vi flera franchisetagare  
i södra Sverige. För att läsa mer gå gärna 
in på www.tacobar.se/franchisetagare
eller ring VD Lars Callebro 0709-93 45 56 
eller maila lars@tacobar.se

www.tacobar.se

BLI FRANCHISETAGARE PÅ TACO BAR

ANNONS ANNONS
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KwikSpark
EN NY TYP AV 
FÖRETAGSLÅN

Låna upp till 500 000 kr

Ansök på bara 5 minuter

Pengar utbetalda samma dag

Ingen säkerhet krävs

FÅ DITT FÖRETAG 
ATT VÄXA

Investeringskapital
Hantera oförutsedda utgifter
Anställ personal
Möt ditt växande företags 
finansiella behov

 www.mittföretagslån.se               Eller ring 020 018 00 20 idag

Varför vänta? Ansök nu och få svar direkt på

Vi hjälper företag och entreprenörer att utvecklas 
snabbare och effektivare! Rådgivning, utbildning, 
samarbetspartners och kontaktnät.

IN
KU

BA
TO

R

Kontakta oss idag!  0410-73 31 69  
www.greenroomtrelleborg.se

Lund 046-590 3110
www.dina.se

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS



HÅLLBART 
De små och medelstora företag som 
har ett aktivt hållbarhetsarbete har i 
genomsnitt en högre tillväxtvilja och är 
mer innovativa, enligt Tillväxtverket.

Hur kom det sig att du sökte dig till mäk-
larvärlden? Vad var det som lockade med 
det yrket?
– Jag har alltid haft ett stort intresse för arki-
tektur och design och jag valde nog inte mäk-
laryrket utan mäklaryrket valde mig. Redan 
när jag kom till New York med min bror och 
pappa för första gången när jag var åtta år vis-
ste jag att det är här jag vill bo och leva. 

– När jag återvände till New York i vuxen 
ålder startade jag med att sälja paninis utanför 
David Lettermans Late Show och hade i prin-
cip inte pengar till att betala hyran. En vän tip-
sade mig om att han trodde mäklaryrket skulle 
kunna vara något för mig och resten är historia. 

Har du alltid varit driven eller är det något 
som du har lärt dig att bli i takt med kar-
riären? Vilka är dina största drivkrafter?
– Jag brukar alltid säga att allting handlar om 
energi. Jag har alltid haft en extremt stor driv-
kraft och är också väldigt tävlingsinriktad. Jag 
måste vara nummer ett oavsett vad det hand-
lar om. Redan när jag var liten sålde jag fler 
jultidningar än någon annan. 

Du menar att man också måste sälja sig 
själv – hur lyckas man bäst med det?
– Till och börja med måste du lära känna dig 
själv och dina egna styrkor och svagheter och 
sedan förstärka och kapitalisera på dem. Våga 
vara dig själv, om du låtsas vara någon du inte 
är kommer folk fort att genomskåda det. Börja 
med att möta omvärlden med ett leende och 
du kommer snart märka att världen ler tillba-
ka mot dig. 

Vilka är andra viktiga aspekter för att bli 
en bra säljare? Kan alla lära sig sälja?
– Ja alla kan lära sig att sälja. Att sälja är en 
livsstil och handlar om en inställning. 

Hur är företagarklimatet i USA jämfört 
med Sverige? Är det svårare eller lättare 
att lyckas i USA?
– I USA konkurrerar du med 10 000 gånger 
fler mäklare än i Sverige. Bara på Prudenti-
al Doglas Elliman som är det största bolaget 
på USA:s östkust och där jag är Managing 
Director, finns det över 6000 aktiva mäklare. 
Mitt team är nummer ett och omsätter mer än 
något annat team i hela USA. 

Vad har du på gång nu i höst? Spännande 
satsningar eller projekt i Sverige?
– Vi arbetar med ett superspännande projekt i 
Göteborg som heter Karlatornet tillsammans 
med en av södra Sveriges störa fastighetsut-
vecklare Serneke. Det kommer att bli norra 
Europas högsta bostadshus. Över 80 våningar 
och 500 lägenheter. S.O.M har ritat huset. De 
har även ritat Burj Khalifa i Dubai och One 
World Trade Center i New York. Det kommer 
bli spektakulärt! 

Vad gör du på fritiden, vad är dina intres-
sen privat? 
– Jag arbetar extremt mycket i veckorna så 
min lediga tid helig. Jag älskar att resa och 
spenderar så mycket som möjligt av min 
tid tillsammans med mina man Darek, min 
familj och vänner och inte minst mina hun-
dar Fritzy och mini Mouse. Har vi en lång-
helg så åker vi gärna till ett varmare stäl-
le som Miami, Turc & Caicos eller Mexi-
ko. Under sommaren smiter vi gärna ut till 
Hamptons där vi har många vänner. 

Hur hanterar du svåra motgångar i arbetet? 
– Det underlättar att ha ett väldigt bra team 
runt om kring mig. Med dem delar jag både 
glädje när det går bra men kan också få upp-
muntran när det är tuffare.

Fredrik Eklund, super-
mäklare, dokusåpastjär-

na och författare, har visat 
vad man kan uppnå med 

ett starkt driv. Idag har 
hans mäklarteam på fir-
man Prudential Doglas 
Elliman i New York den 
största omsättningen i 

hela USA. Entreprenör-
sanda tog ett snack med 

Fredrik Eklund för att höra 
mer om hans framgångs-

faktorer.

”Att sälja är en livsstil”

Årets Tjänstebil 
2015 i Tyskland 

blev Volvo XC90.

FOTO: VOLVO
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INSPIRATION! 
Arcona vann tävlingen 
Sveriges Snyggaste 
Kontor förra året.

ATT FÅ FÖRETAGSLÅN som småföretaga-
re är inte alltid helt lätt. Även om småföreta-
gen är snabbväxande är de ofta fortfarande för 
små för att vara intressanta för de traditionella 
bankerna. Det vill den nya lånetjänsten Kwik 
Spark ändra på.

 – Vi riktar in oss på småföretag och gör 
det enklare för dem att få tag i kapital helt 
enkelt, säger Scott Donnelly, Director of Busi-
ness Lending på Kwik Spark.

Kwik Spark erbjuder en snabb och smi-
dig process eftersom de inte baserar lånet på 
enbart kreditrapporter, utan på fler aspekter 
av verksamheten.

– Vi tittar på kassaflöde utifrån transak-
tionshistorik och på företagets affärsmodell. 
Vi ger lån utan säkerhet och det krävs därmed 
inga personliga möten eller pappersarbete. Det 
enda som behövs är ett godkänt id-kort. När 
lånet beviljas får kunden sina pengar inom en 
dag, ofta till och med inom några timmar.

 Lånetypen som Kwik Spark erbjuder har 
tidigare funnits i USA men börjar nu lanseras 
allt mer i Europa. 

– Vi finns i Sverige och startade sedan i 
Finland. Nu ska vi lansera Kwik Spark även i 
Danmark och Litauen innan året är slut, säger 
Scott Donnelly.

Läs mer på kwikspark.se

”Att sälja är en livsstil”
Fredrik Eklund, mäklare  

och dokusåpastjärna, menar 
att alla kan lära sig att sälja. 

”Det handlar om en  
inställning”, säger han.

ÄNNU SNABBARE HANDLÄGGNINGSTIDER

NY LÅNETJÄNST FÖR SMÅFÖRETAG 

SÄLJARNAS A-KASSA HAR en lång his-
toria och är den självklara a-kassan för alla 
som arbetar med försäljning och marknads-
föring. Snabba handläggningstider är Säljar-
nas A-kassas stora styrka. Det menar Jan-Eric 
Blomberg, ordförande.

– Har du dina papper i ordning när du 
ansöker om arbetslöshetsersättning så har du 
pengar inom tre veckor, säger han.

I och med att det nu dessutom finns möj-
lighet att digitalt skicka in arbetsgivarintyg, på 
arbetsgivarintyg blir det ännu smidigare.

– Den tekniska utvecklingen gör det enk-
lare att ansöka och har också snabbat på utbe-
talningsprocessen avsevärt.

Har ni några nyheter?
– Dagpenningen har för första gången sedan 
början av 2000-talet höjts, från 680 till 910 
kronor. Det är så klart mycket positivt och 
är man dessutom medlem i både Säljar-
nas A-kassa och Säljarnas förbund ingår 

vår inkomstförsäkring och då kommer man 
mycket nära 80 procent av lönen, säger Jan-
Eric Blomberg. 

NYHETER 
1)  Dagpenningen har höjts.
2) Tekniska detaljer som sus-filen har 

gjort att vi har möjlighet att betala ut 
ersättning snabbare nu än tidigare. 

3) Arbetsgivarintyg.nu gör ännu ett 
steg i ansökan snabbare.

Scott Donnelly & Emil Jonsson på Kwik Spark.

Jan-Eric Blomberg.

FOTO: BENGT HÖGLUND

Ungefär så många företag startade  
i Sverige förra året. Majoriteten  
startades som enskild firma.

72 000

FOTO: PETER HÖÖK

 

Känn friheten! 
Sommaren har lämnat oss, men du kan få samma känsla av frihet igen.  
Passa på att lämna bort företagets bokföring nu när vi bjuder på första  
månaden! Ring oss på 046-70 56 60 eller mejla info@marredo.se 

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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LEVANDE VÄGGAR 
Växtväggar renar luft, syresätter  
och bidrar till bättre luftfuktighet.

BÄSTA KOMMUNEN
Ystads blev Årets nyföretagar-
kommun 2015. Priset är instiftat 
av ekonomiföretaget Visma och 
NyföretagarCentrum.

Idag förknippar man Bergströms Ur med 
klockor och smycken från de mer exklusiva 
segmenten, men när Bertil Bergström körde 
igång på femtiotalet var det inte de lyxigaste 
märkena han saluförde. Dock fanns hela tiden 
ambitionen att gå mot mer high end-produkter.

– Under årens lopp har vi fått in de där kva-
litetsklockorna med schweiziska urverk som 
vi är kända för, till exempel Omega och Rolex. 
Redan 1985 blev vi återförsäljare för Rolex, vil-
ket var relativt tidigt, säger Johan Bergström.

De klassiska, högkvalitativa klockmärkena 
är samtidigt tidlösa vilket gör att de står sta-
digt även när trenderna avlöser varandra.

– Det har varit mycket prat om att klock-
branschen nu ska gå under när Apple Watch 
och andra smarta klockor kommer ut på 
marknaden. På samma sätt förutspådde man 
det traditionella schweiziska urverksindu-
strins död när digitala klockor så som Quartz 
lanserades på 70-talet. Men min starka tro 
är att ju mer den digitala tekniken breder ut 
sig desto mer intressant blir det traditionella 
urverkshantverket, eftersom det besitter fler 
värden, säger Johan Bergström.

En kvalitetsklocka ska således inte endast 
visa tiden. Den fungerar även som en accesso-
ar och signalerar något om den som bär den.

– Människor köper den här typen av klock-
or av många olika anledningar. Vissa gör det 
för att helt enkelt visa att det går bra för dem, 
andra vill ha en klocka som en belöning för ett 
hårt utfört arbete. Och många har helt enkelt 
bara ett stort intresse för klockor.

Vad är det som utmärker en bra klocka?
– Urverket är A och O. Det ska helst vara 
ett manufaktururverk, det vill säga att det är 
egenproducerat av fabrikören från grunden.

Vilka trender ser du nu?
– Det klassiska gulguldet har börjat komma 
tillbaka, efter en period då roséguldet har 
dominerat. Nu väntar vi med spänning på 
de nyheter som kommer att presenteras på 
klockmässan i april.

Vad har du själv för favoritklockor?
– Rolex och Breitling är mina favoriter. Breit-
ling gillar jag för dess sportiga uttryck. Det är 
klassiskt manliga klockor. Rolex är dock det 
märke jag håller närmast hjärtat. Det är otro-
ligt att de kan producera så många klockor 
och ändå bibehålla så pass hög kvalitet, säger 
Johan Bergström.

Bergströms Ur har en 
lång och anrik historia. 

1953 grundade Bertil Berg-
ström den första butiken i 

Uppsala. Idag är det sonen 
Johan som driver verksam-

heten, som också finns  
i Göteborg och Malmö.

– Jag tror att vi har över-
levt så pass länge eftersom 

vi alltid har haft ett starkt 
kundfokus, säger han.

KLOCKRENT HANTVERK
STORA FÖRDELAR 
MED INSOURCING
ATT OUTSOURCA FÖRETAGETS ekonomi-
funktioner är ett väletablerat koncept. Men 
insourcing efterfrågas allt mer. Det menar 
Johan Markholm som driver redovisnings-
byrån Marredo.
– Insourcing passar lite större företag som 
har svårare att lägga ut ekonomidelen 
externt, säger han.

Men vad innebär då insourcing? Enkelt 
förklarat innebär insourcing att företaget 
hyr in kompetens under en begränsad tid 
som på plats hanterar redovisningen.

– Insourcing gör det är lättare att 
bemanna med den kompetens som behövs 
för att sköta olika delar av bolagets ekono-
mirutiner. Många gånger är det svårt att 
hitta personal som kan sköta hela bolagets 
redovisning, främst brukar det fallera när 
fullständiga bokslut ska upprättas.

– Dessutom är det inte alltid så kost-
nadseffektivt att använda någon med bok-
slutskompetens till att även sköta enklare 
administrativa sysslor, vilket ofta annars 
blir fallet. Således kan insourcing vara ett 
effektivt alternativ, säger Johan Markholm.

Läs mer på marredo.se

Johan Markholm.

Johan Bergström, Bergströms Ur.

Insourcing 
passar lite 

större företag som har 
svårare att lägga ut 
ekonomidelen externt
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Rolex Cellini Date i Roséguld 18k.
Rolex nya Cellini-kollektion är en modern 
hyllning till klassicism och den eviga elegan-
sen hos traditionella klockor.

Med BL Ekonomi får du en kostnadse� ektiv och bekväm programlösning för 
din  bokföring och fakturering. Du har alltid uppdaterade programversioner, 
program support, säker lagring och automatisk säkerhetskopiering. 
Du kommer åt din  bokföring och fakturering överallt, bara du är uppkopplad.

Du kan beställa antingen bokföring eller fakturering, eller båda program-
delarna. Du betalar endast 69 kr per månad och program. Kör du båda 
 programmen kan dina fakturor automatiskt registreras i bokföringen, vilket 
spar mycket tid.

Programmet fungerar lika bra i Windows, Mac OS och Linux.

Internetbaserat • Serverlagring • Uppdateringar 
• Säkerhetskopiering • Support •  e-böcker

Box 84, 820 64  Näsviken | Tel: 0650-54 14 00 | Fax: 0650-54 14 01 | salj@blinfo.se | www.blinfo.se | facebook.com/blinfo

BL     Ekonomi – onlineprogram 
för din bokföring och fakturering

www.blinfo.se
Scanna koden med din smart-
phone så kan du komma igång 
direkt med BL Ekonomi.

6 9:-/mån/program

Ladda ner och prova gratis en månad! 
Läs mer på www.blinfo.se eller kontakta 

våra  säljare på 0650-54 14 00 eller salj@blinfo.se.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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HELSINGBORGS HÖGSTA HOTELL!

Med över 100 gratis parkeringsplatser anser vi oss vara Helsingborgs 
mest tillgängliga hotell.
Vi har 164 rum med 350 bäddar fördelat på 8 våningar. På nionde 
våningen finns fri tillgång till bastu, bubbelpool, relax och gym.

I vår restaurang erbjuds något för alla. Allt från grillade kött- och 
fiskrätter till sallader och bufféer som följer säsongen.

Kontakta oss för offert, ring 042–495 21 00

ANNONS

Gustav Adolfs Gata 47, Helsingborg
Tel. 042 - 495 21 00

hotelhorisont@profilhotels.se
www.profilhotels.se

Hotell Horisont har 16 konferens- och möteslokaler under 
samma tak för såväl stora som små möten.

Håll nästa möte på Horisont så får var femte person konferera utan kostnad! HeldagskonferensPris fr. 395 kr

Gustav Adolfs Gata 47, Helsingborg.
042-495 21 00. hotelhorisont@profilhotels.se

www.profilhotels.se

Teckna ekonomiskt fördelaktiga 
avtal för 2016!

Hotel Horisont har 164 rum med 350 bäddar. 

Här finns 16 konferens- och möteslokaler 

 under samma tak för såväl stora som små 

möten och över 100 gratis  parkeringsplatser.

Restaurang, bar, gym, bastu, bubbelpool och relax. 

Kontakta oss för offert, ring 042–495 21 00

VI SÄNKER ERA LOGIKOSTNADER!

Helsingborgs högsta och mest tillgängliga hotell!

DrömboenDe i båstaD!
Nu är det klart att flytta in och av 51 sviter finns nu endast ett fåtal kvar. Totalt på Riviera Strand finns 148 
modernt fullt utrustade sviter i fyra olika storlekar. Alla med smart planlösning för hela familjen. Investera i en svit 
som ger ett bekvämt och bekymmersfritt semesterboende med pris från 1 665 200 kr.
Vårt ägarkoncept innebär att du nyttjar din svit upp till 3 månader om året. Resterande tid av året lämnas sviten 
till hotelloperatören och du får en del av intäkterna.

Välkommen att kontakta Frida Paulsson på Riviera Strand tel 0703 533 833 eller frida@rivierastrand.se

RiVieRaStRand.Se

Det var ett lätt val att köpa en svit med tanke på alla aktiviteter för barnen, kvaliteten på hotellet och restaurangen och det enkla ägandet utan underhåll.

”

Jenny & Nils Mejer
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Pumpvägen 2, Tel. 0413-234 94
i Navet mittemot Citygross
Öppet: måndagar-fredagar 11-18,
lördagar 10-16 , söndagar 11-16
www.lager23.se

JACKOR FÖR HELA SLANTEN!
VARMA GOA MÄRKESJACKOR TILL HELT OSLAGBARA PRISER!!!

SÄSONGENS BÄSTA FYND HOS LAGER 23 I HÖÖR!
HÄNG PÅ LÅSET!

FÖRST TILL
KVARN...

SKYNDA FYNDA!
RISK FÖR

KÖER!! Gäller så 
långt lagret 

räcker!

DAMJACKOR HERRJACKOR

TUXER DAMJACKA
Lättviktsjacka i damstorlekar.
Lätt och smidig jacka med
fiberfyllning. Ord.pris 799 kr.

399:-

TUXER HERRJACKA
Lättviktsjacka i herrstorlekar.
Lätt och smidig jacka med
fiberfyllning. Ord.pris 799 kr.

399:-

DIDRIKSONS COLTON
Varm och god herrjacka i vind-
och vattentätt andasmaterial.
Ord.pris 1.599 kr.

1.299:-
DIDRIKSONS LAURA
Vinterjacka lång modell. Vind-
och vattentätt andasmaterial.
Ord.pris 2.199 kr.

1.699:-
DIDRIKSONS ERIN
Vind- och vattentätt andas-
material. Ord.pris 1.699 kr.

999:-

TENSON JAGGER
Varm och god herrjacka i vind-
och vattentätt andasmaterial.
Ord.pris 2.500 kr.

1.195:-

TENSON HEDDA
Varm och god herrjacka i vind-
och vattentätt andasmaterial.
Ord.pris 2.800 kr.

1.295:-
NORTH BEND ELEMENTS
Parkas i herrstorlekar. Flera färger.
Ord.pris 
1.499 kr. 799:-

NORTH BEND CALLIE
Bra passform. Varm och god.
Ord.pris 
1.599 kr.995:-

DIDRIKSONS 
BARNOVERALL
BÄST I TEST!
Ord.pris 1.200 kr.

899:-

www.wikan.se

SÖKER NI ARBETSKRAFT?
WI KAN personal!
Wikan Personal arbetar i huvudsak inom branscherna:

INDUSTRI    TEKNIK    BYGG    LOGISTIK

Kristianstad
TEL: 044-590 65 00

Lokal närvaro

via våra kontor i:

Lund
TEL: 046-540 85 90

Tomelilla
TEL: 0417-77 99 80

Eksjö
TEL: 0381-48 09 50

Skellefteå
TEL: 0910-77 09 80
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ÅRETS SKÖNHETSFÖRETAG

Tandblekning
Naturligt vitt leende

- Säkert

- Snabbt

- Skonsamt

Märkbart vitare tänder med en behandling!

Ansvarig tandsköterska Helena Kyllerström.

Välkommen att boka tid!

Före                        Efter

Kampanj

Malmö 040-23 45 00 | Helsingborg 042-21 24 05 | Väla 042-13 23 33
Ängelholm 0431-101 00 | Halmstad 035-10 20 20 | Stockholm 08-660 00 25

www.electa.se

Nu

995:-
Värde: 3.495:-

VÄLKOMMEN TILL 

SKEPPSTRÄDGÅRDEN!
I ett av Västra Hamnens absolut bästa lägen pågår 

försäljningen av 165 fantastiska lägenheter!
Miljösmart, grönt, centralt och helt rätt i tiden bygger vi ettunikt projekt där den 

som köper en lägenhet i ett tidigt skede har stora möjligheter att påverka 
inredningsvalen i sin egen lägenhet.

Byggnationen är påbörjad och planerad inflyttning  
för etapp 1 är december 2016 och för etapp 2 sommaren 2017.

PRISEXEMPEL:

Bra planerad etta på 34 kvm med en rymlig balkong, insats 1 350 000kr, avgift 2 270 kr.

Välplanerad tvåa på 55 kvm med dubbla balkonger, insats 1 780 000 kr, avgift 3 110 kr.

Härlig fyra på 82 kvm med stor balkong, insats 2 570 000 kr, avgift 4 190 kr

Hallenborgs gata 1, Malmö
040 - 608 30 00

VÄLKOMMEN PÅ ADVENTSMYS
 Måndagen den 30 november kl 17.30. 

Träffa representanter från Hökerum Bygg & Bjurfors 
i vår visningslokal för Brf Skeppsträdgården (Västra Varvsgatan 18).  

På plats finns även vår tillvalsansvarig för att svara på era frågor.  
För er som vill kommer vår platschef visa er runt på bygget.

Vi bjuder på lättare förtäring.

Anmälan till: marie.christensen@bjurfors.se senast den 26 november

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS



FIKAPAUS
3 koppar, så mycket 
kaffe dricker vi i  
genomsnitt varje dag.

I boken Boosta din Business, Artion 
Förlag, delar 30 erfarna företagare  

ingående med sig av sina bästa tips.

BOKTIPS!

FRAMGÅNGSRIK
INKUBATOR

Affärsutveckling, starka 
nätverk och nytt bränsle 
till idéer. Det är lite av det 

som företagen i Trelleborgs företagsinku-
bator Green Room få ta del av.

– Vi har ingen särskild nisch. Alla som 
vill starta företag, eller utveckla sitt företag, 
kan få hjälp hos oss, säger Maria Pojjesdot-
ter, som driver Green Room.

Att Green Room genererar framgång är 
ingen överdrift. Tre gånger har företag från 
inkubatorn utsetts till Årets Nyföretagare.

– Dessutom är de alla kvinnor så på så 
sätt går vi lite mot strömmen.

– Vi satsar inte på stora företag utan ambi-
tionen är att hjälpa små företag att bli stabila.

Green Room har också ett nära samar-
bete med UF-eleverna på kommunens gym-
nasieskolor.

– Där fungerar vi som utbildare och 
stöd. På så sätt finns Green Room som en 
resurs för eleverna som sedan väljer att 
starta företag.

Vad har Green Room på gång framöver?
– Vi tittar på bredare samarbeten mellan 
kommunerna och mellan inkubatorerna i 
regionen. Nästa år satsar vi ännu mer stra-
tegiskt och backar upp företagen så att de 
får den bästa individuella hjälpen, säger 
Maria Pojjesdotter.

Läs mer på  
greenroomtrelleborg.se

Lokala kontor  
med lokal personal

– Vi har inte tittat i kartboken, utan valt att 
starta verksamhet där vi hittat bra personal till 
det lokala kontoret, säger Dan Samuelsson, vd 
för bemanningsföretaget.

Idag har Wikan Personal cirka 500 anställ-
da och finns en vanlig månad på drygt 120 
arbetsplatser. Kunderna är i huvudsak inrikta-
de mot industri, trä, metall, livsmedel, teknik, 
it och försäljning. Vi jobbar både med tjänste-
män och yrkesarbetare i dessa branscher.

– Vi erbjuder företag hjälp att lösa perso-
nalbehov vid frånvaro och produktionstoppar. 
Vi arbetar även med rekryteringar och hyrre-
kryteringar, säger Dan Samuelsson.

Den senare formen är en tjänst som allt fler 
företag efterfrågar.

– När kunden har ett långsiktigt behov så 
kan han välja att istället för en provanställ-
ning i egen regi hyra in personen för att sedan 
ta över i egen anställning om allt fungerar bra. 
Fördelen med det är att man har en tredje part 
att resonera kring anställningen med. Och om 
man inte är nöjd så är det vi som får hitta en ny 
rekrytering. På det sättet minskar man risken 
för att rekrytera en person som man kanske 

inte är fullt ut nöjd med men väljer att behålla 
för att slippa leta efter en annan kandidat. 

Genom den tydliga lokala närvaron har 
Wikan möjlighet att långsiktigt fungera som 
samarbetspartners till sina kunder.

– Allteftersom ett samarbete med en kund 
fortgår blir vi allt bättre på att hitta vilka som 
skulle kunna fungera på den aktuella arbets-
platsen. Affären får inte vara för långt borta, 
det är viktigt för oss att finnas till hands både 
för vår personal och för kunden.

De finns bland annat 
på flera orter i Skåne och 

över 130 mil norrut  
i Skellefteå. Den lokala 

förankringen har varit en 
avgörande drivkraft för 

Wikan Personal.

Dan Samuelsson är vd för Wikan 
Personal.

www.mrgwines.com

”Det första alkoholfria mousserande
 alternativet utan kompromisser”

” Det första alkoholfria mousserande 
alternativet utan kompromisser!”
Att samarbeta med världens främste champagne expert Richard Juhlin ställer helt nya krav. 
Ett mousserande vin utan alkohol ska erbjuda samma smak upp levelse som ett traditionellt vin. 

– Med en unik teknik, och med fokus på aromer och smaker, har vi lyckats producera 
alkoholfria viner med samma kvalitet och karaktär som innan vi tog bort alkoholen. I min 
smak är detta det första alkoholfria mousserande alternativet utan kompromisser.

MRG Wines är ett svenskt vinhus som utvecklar, pro-
ducerar och distribuerar kvalitetsviner helt utan alkohol. 
Richard Juhlin Blanc de Blancs och Rosé hittar du på 
System bolaget. Eller beställ på mrgwines.com 

” Det första alkoholfria mousserande 
alternativet utan kompromisser!”
Att samarbeta med världens främste champagne expert Richard Juhlin ställer helt nya krav. 
Ett mousserande vin utan alkohol ska erbjuda samma smak upp levelse som ett traditionellt vin. 

– Med en unik teknik, och med fokus på aromer och smaker, har vi lyckats producera 
alkoholfria viner med samma kvalitet och karaktär som innan vi tog bort alkoholen. I min 
smak är detta det första alkoholfria mousserande alternativet utan kompromisser.

MRG Wines är ett svenskt vinhus som utvecklar, pro-
ducerar och distribuerar kvalitetsviner helt utan alkohol. 
Richard Juhlin Blanc de Blancs och Rosé hittar du på 
System bolaget. Eller beställ på mrgwines.com 

Att samarbeta med världens främste champagne expert Richard 
Juhlin ställer helt nya krav. Ett mousserande vin utan alkohol ska 
erbjuda samma smak upp levelse som ett traditionellt vin. 

– Med en unik teknik, och med fokus på aromer och smaker, 
har vi lyckats producera alkoholfria viner med samma kvalitet och 
karaktär som innan vi tog bort alkoholen. I min smak är detta det 
första alkoholfria mousserande alternativet utan kompromisser. 

MRG Wines är ett svenskt vinhus som utvecklar, producerar 
och distribuerar kvalitetsviner helt utan alkohol. Richard Juhlin 
Blanc de Blancs och Rosé hittar du på Systembolaget. 
Eller beställ på mrgwines.com

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Bensträckare
Konferens på Bjärehalvön 

Idylliska Bjärehalvön bjuder på förtrollande miljöer, 

annorlunda upplevelser och möjlighet till konferenser 

utöver det vanliga. Vi vet att förstklassig service, 

komfort och flexibilitet är ena pusselbiten till en lyckad 

konferens, den andra är tiden mellan mötena. 

De bästa idéerna kan mycket väl komma när ni 

vandrar längs med orörd kustnatur, cyklar mountain-

bike från åsen, spelar golf på någon av Bjäres topp-

banor eller provar på yoga för första gången. 

I Scandinavian Resort på Bjärehalvön ingår Hotel 

Skansen, Torekov Hotell och Hotel Riviera Strand. 

Hotell med klassisk, genuin känsla, exklusiva miljöer, 

välrenommerade restauranger och välgörande SPA.

Ni tar er enkelt hit på en timme från Malmö. 

www.hotelskansen.se www.torekovhotell.sewww.rivierastrand.se

Scandinavian Resort – En känsla att längta tillbaka till
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wtclund.se

New York, Beijing, Paris, Malmö, Lund… World Trade Center finns idag på fler än
330 platser, världen över och just nu  håller World Trade Center i Lund på att ta
form. Ett nytt, dynamiskt kontorsområde, strategiskt placerat mitt i den  expan siva 
Öresundsregionen. Här samlas företag som vill möta andra, utvecklas och skapa 
nya affärsmöjligheter. Stora, internationella aktörer såväl som små lokala.
 Hotellet är redan igång och i februari 2016 flyttar de första hyresgästerna in i 
vårt första kontorshus Alléhuset, snart följt av ännu ett kontorshus; Centrumhuset. 

Smarta ytor ger kostnadseffektiva lösningar
På World Trade Center Lund flyttar du och ditt företag in i nybyggda kontor där 
varje kvadratmeter är anpassad efter era speciella behov. Effektiva ytor som växer 
ytterligare tack vare gemensam reception och gemensamma konferensrum.
 Vi erbjuder modernt möblerade lokaler, komplett utrustade med allt som be-
hövs i teknikväg. En proffsig reception hälsar dina gäster välkomna och hjälper 
dig med såväl praktiska som administrativa uppgifter. Du får även tillgång till 
vår  konferensanläggning där vår konferensvärd hjälper dig med allt från att fixa 
 fikabröd till att boka kvällens restaurangbesök. 

En kreativ arbetsmiljö där varje yta bjuder på nya möjligheter
Vi har idag ett mer flexibelt arbetssätt och det är sällan ett traditionellt kontor 
utnyttjas fullt, vilket får som följd att många kontorsytor står outnyttjade. I vår
aktivitetsbaserade kontorsmiljö hyr du en eller flera arbetsplatser men får  till -
gång till en hel företagsmiljö. Här är varje kvadratmeter skräddarsydd för 
olika typer av arbetsuppgifter; vi erbjuder tysta zoner för koncentrerat arbete, 
sitt   grupper för mindre möten, ståbord för spontana 5-minuters snack eller 
 inspirerande mötesrum för kreativ brainstorming.

Hör av dig till oss
Kontakta oss så berättar vi mer om World Trade Center och 
vad vi kan  erbjuda dig och ditt företag!

Isabelle Wendelin, Center Manager WTC Lund, 010-470 70 12, 
isabelle.wendelin@wtcmalmo.se

Rickard Cedervall, Uthyrare WTC Lund, 010-470 74 23, 
rickard.cedervall@midroc.se

Unika möjligheter att utvecklas och växa
Som hyresgäst hos oss blir du och ditt företag också en del av ett större  
sam manhang med mingel och frukostträffar, föreläsningar och seminarier. 
Via vårt Business Accelerator-program får du dessutom tillgång till professionell
coaching och ledarskapsutvecklande utbildningar. För att inte tala om de 
nationella och internationella nätverk som ger dig fantastiska möjlig heter att 
expandera till nya marknader världen över. Dessutom gör vi det enkelt för ditt 
företag att både växa och minska, genom våra flexibla hyresavtal.
  Som hyresgäst har du även möjlighet att jobba från alla regionens WTC- 
kontor i Malmö, Lund och Helsingborg.

Flytta till World Trade Center i Lund!

Möjlighet att nyttja 
alla World Trade 
Centers i Skåne. 

Professionella 
nätverk och unika 
möjligheter för ditt 
företag att växa.

En toppmodern, 
aktivitetsbaserad 
arbetsmiljö.


