
Utveckla Hylte tillsammans med oss! 
- Välkommen att ställa ut på Framtidsmässan den 5 februari
Hylte kommun i samverkan med Företagarna i Hylte, Kreativa Bolmenbygden, Hylte Handel och Hylte solutions 
arrangeras nu en Framtidsmässa! Den 5 februari följer vi upp de två jobb- och utbildningsmässorna som arrangera-
des under 2013 med en ny mässa. Detta är en möjlighet att visa upp näringslivet och vilka möjligheter som finns 
i Hylte. Vill du delta som utställare? Passa på att visa upp din verksamhet och boka plats redan nu. Det är kost-
nadsfritt att ställa ut på mässan! Kontakta projektledare Anders Blomqvist för att boka plats senast den 29/1. 

E-post: anders.blomqvist@hylte.se 
Telefon: 0705 - 98 90 00. 

Framtidsmässan
Plats: Gamla Hallen, Hyltebruk
Datum: Onsdag 5 februari 2014
Tid: 15-18

Mingel och föreläsning på kvällen
I samband med Framtidsmässan arrangeras en mingelkväll med 
föreläsning för alla företagare. Föreläser gör Colin Moon som 
är kommunikationsexpert och årets talare 2012. Under kvällens 
mingel serveres det enklare mat och dryck. Anmäl dig senast den 
29/1 till projektledare Anders Blomqvist. Det finns 200 platser, 
först till kvarn!

E-post: anders.blomqvist@hylte.se 
Telefon: 0705 - 98 90 00. 

Mingel med föreläsning
Plats: Forum, Hyltebruk
Datum: Onsdag 5 februari 2014
Tid: 18.30-21.30

Vad är Utveckling Hylte?
På initiativ av Hylte kommun har flera olika aktörer gått samman för att utveckla förutsättningarna för Hyltes nä-
ringsliv. Anledningen till satsningen är varslet på Stora Enso i Hyltebruk. Syftet med projektet är att skapa förutsätt-
ningar för varslade och arbetslösa i kommunen till ny sysselsättning och samtidigt stimulera näringslivet.
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Colin Moon
Colin Moon är kom-
munikationsexpert och 
en av Sveriges flitigast 
anlitade föreläsare. 
Colin håller upp-
lysande och under-
hållande föreläsningar 
om kulturella skillnad-
er i allmänhet och om 

svenska egenheter i synnerhet. 

Colin är en mycket underhållande föreläsare 
och med hjälp av utsökt skådespeleri talar 
han på sitt eget sätt om förståelse och 
krockar mellan kulturer och om global af-
färskommunikation. Hans smörgåsbord av 
förklaringar, tankeväckande och lätt provo-
cerande tankar samt tydliga exempel lägger 
grunden till att skapa mer effektiva mång-
kulturella team.
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Projektet samfinansieras av Länsstyrelsen, Region Halland, Stora Enso och Hylte kommun


