Är du intresserad och nyfiken?

• Genom att vara intresserad och nyfiken har du
chansen att leta efter och hitta det unika som är
din drivkraft – vad just du passar för och vad du
kan utvecklas inom.
• Genom programmet Zinkgruvan re:think får du rätt
förutsättningar, stimulans och coaching för att hitta
din drivkraft.
• Med drivkraftens hjälp kan du utveckla fantasi,
kreativitet och entreprenörskap som kan leda till
en framtida företagsidé.
re:think handlar om socialt och miljömässigt hållbara
idéer och innovationer, där vi fokuserar på att hitta
nya vägar till entreprenörskap och intraprenörskap.

Du anmäler dig till BRAIN DAYS här!
Tider för dagen är 11-14, inkl mingellunch (vegetarisk).
Ange ev allergier i samband med anmälan.
Se utförligt program på sidan 2 i inbjudan.
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re:think för dig!
Om du svarar ja på att du är intresserad
och nyfiken.
Om du är ungdom upp till 35 år och
vill hitta din drivkraft.
Om du vill testa din idé eller komma på en idé
tillsammans med andra.

> Då är re:think för dig.
När och var?

Askersund, tisdag 19/3, Hotall Norra Vättern
Klockaregatan 30
Hallsberg, torsdag 21/3, Hotell Stinsen
Stortorget 3
Laxå, Tisdag 26/3, Kunskapens Hus
Postgatan 2-4
Örebro, torsdag 28/3, Creative House
Älvtomtagatan 12

re:think och BRAIN DAY
Det övergripande syftet med Zinkgruvan re:think är att bidra till en stärkt och breddad ekonomisk utveckling i regionen, präglad av socialt och
miljömässigt hållbara innovationer. I fyra steg ska programmet fokusera på att öppna upp nya vägar till entreprenörskap och intraprenörskap.
Det görs genom att stärka unga entreprenörer, bidra till positiva attityder till entreprenörskap och företagande, underlätta integration av
nyanlända samt genom att öka kunskapen om de globala och lokala hållbarhetsutmaningarna.
Programmet re:think startas upp med fyra Brain Days där syftet är att introducera Zinkgruvan re:think, öka medvetenheten om hållbar utveckling
samt rekrytera deltagare till de fortsatta faserna i programmet. Dagarna riktar sig till alla som arbetar med att främja entreprenöriell utveckling
– medborgare, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Varje Brain Day-event kommer att innehålla en inspirationsföreläsning om hållbar
utveckling, korta presentationer av lokala entreprenörer samt information om programmet i syfte att rekrytera drivna deltagare som vill vara med
i programmets olika faser och entreprenörsdelar.
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Program för Zinkgruvan re:think BRAIN DAYS
11.00-11.05 Välkommen till Brain Days!
		
Snabb genomgång av programmet samt ev praktiska frågor.
11.05-11.25 Vad är ZinkgruvanMiningre:think?
		
Vi berättar om programmet med hållbart entreprenörskap för
		
framtidens generation.
11.25-12.00 Inspirationsföreläsning om hållbarhetsutmaningarna och Agenda 2030,
		
med Sara Bronner.
12.00-12.15 Vad är egentligen entreprenörskap och hur tänker ni?
12.15-12.45 Mingellunch (Vegetarisk wrap och kaffe på maten)
12.45-13.20 Intervju med spännande entreprenörer från vår egen region:
		
De berättar om hur de har lyckats med sina hållbara affärsidéer och
		
vilka utmaningar har har/har haft i sin utveckling
13.20-13.40 Hur är läget i vår stad?
		
Hur ser vi på entreprenörskap och framtidens utmaningnar?
13.40-13.55 Panelsamtal om lokala utmaningar och hur entreprenörskap är en helt
		
nödvändig del av framtidens utveckling.
13.55-14.00 Information om hur man anmäler sig till de olika delarna av programmet.

För mer information och kontakt
Susanne Karlsson, Alfred Nobel Science Park
susanne@suzzcon.se alt 070 – 387 82 82
www.zinkgruvanrethink.se

