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intuition, är det bästa sättet att rusta sig att vara nyfiken och modig.
Pris: Medlem i MiE, Innerstad, DeNef, Create eller Vilstagruppen 350 kr exkl moms.
Och självklart att gå och lyssna på framtidsföreläsningar som denna!
Icke medlem 700 kr exkl. moms. Vi bjuder på lunch och fika.
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innovativ Startupmiljö kommer Rolf att prata om oväntad rörlig media.

Med din anmälan godkänner du att publik och mingelbilder där du syns kan användas i MiEs marknadsföring.

23 november kl. 11:00-16:00, Eskilstuna teater.
Anmäl dig senast 20/11 på mie.se
Pris: Medlem i MiE, Innerstad, DeNef, Create eller Vilstagruppen 
350 kr exkl moms. Icke medlem 700 kr exkl. moms. Vi bjuder på
lunch och fika.
Betalning med kort via Paypal. Vid fakturering tillkommer 100 kr,
vänligen uppge faktureringsadress och ev referenser.
Anmälan
är bindande.

Med din anmälan godkänner du att publik- och mingelbilder där du syns kan användas i MiEs
marknadsföring.

