
Nätverk som 
får dig och 
ditt företag 
att växa.

 



Varför nätverka?

Nätverk har i alla tider fått människor att lyfta blicken, samverka och utvecklas. 
Grundtanken med Nätverkstan är en kompetenshöjning för människor och företag 
där vi får förståelse för hur viktiga allas roller är för helheten och en lyckosam 
affär. Återkommande träffar skapar en kultur där vi hjälper varandra att utvecklas. 
Målsättningen är att förstå den övergripande bilden över hur våra bolag bör se ut 
och agera i framtiden. Detta gör vi genom att hjälpa varandra förstå våra dagliga 
utmaningar och hur vi kan ta oss an dem på bästa sätt för att utvecklas. 

Nätverkstan av IUC Sjuhärad - 
ditt företag kan bli en del redan idag. 

Vi erbjuder nätverk för 13 olika yrkesroller. Interna träffar varvas med studiebesök 
och inbjudna föreläsare på aktuella teman som de olika nätverken själva kommer 
fram till att de vill diskutera och fördjupa sig i. I varje nätverk träffas vi fyra halv-
dagar under ett år. Nätverken vi erbjuder är följande:

Bli medlem och delta med två 
personer vid varje tillfälle!

Vi vill att man som företag deltar i så många nätverk som möjligt för att få den 
gränsöverskridande kompetenshöjning som vi ser är så viktig för strategisk utveckling. 
Därför har vi tagit fram ett riktigt bra paketerbjudande där ni erbjuds två deltagare 
per yrkesroll.

N ÄT V ERK S TA N  -  EN  DEL  AV  IU C  S JUHÄ R A D

Å R S AVGIF T  202 2

1-10 ANSTÄLLDA     

11-25 ANSTÄLLDA    

26-50 ANSTÄLLDA    

ÖVER 51 ANSTÄLLDA   

Det är även möjligt att vara med i ett enskilt nätverk (2 personer) för 9.900 kr.
Moms tillkommer.

9 900 KR

19 900 KR

29 900 KR

39 900 KR

Varför finns IUC Sjuhärad och för vilka? 

Vi är sedan 1999 industrins utvecklingsbolag och mötesplats där vi tillsammans 
skapar hållbara företag. Med vårt breda nätverk utvecklar vi industrin genom 
att inspirera, utmana och vägleda företagen i Sjuhärad. Vi arbetar främst med 
teknik- och industriföretag i våra olika insatser men nätverken är öppna även för 
företag i andra branscher. Det viktiga för oss är att du som deltagare vill driva 
utvecklingen och bidra till en positiv energi under träffarna. 
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Läs mer om samtliga nätverk under 2022 och vad de innehåller på vår hemsida. 
Där finns även länkar till anmälan och kontaktuppgifter: 

www.iuc-sjuharad.se/natverk

CHARLOT TE HERMANSSON SVENSSON
 
Företagsutvecklare
Telefon: 0763-16 01 30
E-post: charlotte.svensson@iuc-sjuharad.se

Frågor? Kontakta:



Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad AB

Besöksadress: Skaraborgsvägen 3A, Borås

Postadress: Box 8000.501 18 Borås

info@iuc-sjuharad.se  

0763-16 01 30

www.iuc-sjuharad.se

Kontakta oss så berättar vi mer om hur
du och ditt företag kan växa genom våra 

nätverk, utbildningar och projekt.


