Hej FVF – medlem
Nu är det snart sista chansen att…..
……anmäla er till FVFs årsstämma 4-5 april på Arken Hotel & Art Garden Spa i Göteborg (senast 4 mars).
Där erbjuds du föreläsningar om bokföring, företagsformer och skatter. Försäkringskassan informerar
om regler för dig som företagare, dessutom en hemlig inspirationsföreläsare.
Våra sponsorer Swevet och Trofast står för inspirationsföreläsningen och lanserar ett nytt
medlemsavtal med ännu bättre rabatter för dig som FVFmedlem.
Medlemmar som handlar förbrukning och läkemedel av Swevet för minst 2 000 kr vardera per månad
får 20 % rabatt på förbrukning. Ju fler medlemmar som är med ju större rabatt, dessutom rabatt på
Trofasts nya TNG till samma procentsats. För fullständiga villkor se hemsidan www.svf.se/fvf –
kommer att finnas där inom kort.
Även Next2Vet kommer till årsstämman i Göteborg och sponsrar med spa-kostnaden för er som
kommer till kursen. De erbjuder FVF-medlemmar 18 % rabatt på förbrukningsartiklar.

För dig som medlem i FVF är det kostnadsfritt att delta i seminariet, då FVF är delfinansiär.
All information och anmälan finns på följande länkar (en för varje stad):
Det är många som anmält sig till SACO´s företagarnätverks inspirationsföreläsning i Stockholm, jag
hoppas det bli riktigt bra! För er andra kommer påminnelse om anmälan till övriga dagar:

http://www.saco.se/Kalendariet/2014/april/att-driva-foretag-goteborg/
Föreläsning 3 april

sista anmälningsdag 14 mars

http://www.saco.se/Kalendariet/2014/april/att-driva-foretag-lulea/
Föreläsning 24 april

sista anmälningsdag 4 april

http://www.saco.se/Kalendariet/2014/maj/att-driva-foretag-malmo/
Föreläsning 8 maj

anmälan öppnar 10 mars (sista anmälningsdag 25 april)

På samtliga seminarier föreläser Maria Österåker i Att ta betalt är också en konst och dig som
företagare konkreta tips och verktyg för hur du prissätter din produkt eller tjänst och hur du
skapar värde i det du säljer. Du lär dig även undvika de fällor företagare vanligtvis trillar i när
de tänker prissättning.
Kontakta mig på johanna.habbe@spray.se eller 0707-969474 senast 4 mars för anmälan till
årsstämman-

