
FÖLJ UPP SKARABORGS ALLA 
SOMMARLOVSFÖRETAG PÅ VÅR KICK OUT

Den 18 augusti avslutar vi årets 
Ta möjligheten att följa upp hur det har gått för våra duktiga 

entreprenörer och se vad de har gjort under sommaren. 
Det är dags att fira en händelserik sommar!

Närmare hundra ungdomar har under sommaren drivit egna 
sommarlovsföretag. Se entreprenörernas utställning och var med och rösta i 

olika kategorier som t ex Bästa Affärsidé och Årets Nytänkare.
dessutom av en ung inspiratör som delar med sig av sina erfarenheter.

Dörrarna slås upp för
Missa inte denna spännande 

PLATS: Aulan i De La Gardiegymnasiet, Lidköping

För att kunna beräkna festlig förtäring behöver vi din anmälan senast den 
12 augusti

Frågor besvaras av Sofia Bengtsson via e

VARMT VÄLKOMMEN!

 

 
FÖLJ UPP SKARABORGS ALLA 

SOMMARLOVSFÖRETAG PÅ VÅR KICK OUT
 

avslutar vi årets Sommarlovsentreprenör i Skaraborg
Ta möjligheten att följa upp hur det har gått för våra duktiga 

entreprenörer och se vad de har gjort under sommaren. 
är dags att fira en händelserik sommar! 

 
Närmare hundra ungdomar har under sommaren drivit egna 

Se entreprenörernas utställning och var med och rösta i 
olika kategorier som t ex Bästa Affärsidé och Årets Nytänkare.
dessutom av en ung inspiratör som delar med sig av sina erfarenheter.

 
Dörrarna slås upp för gäster kl. 15.45. 

Missa inte denna spännande eftermiddag! 
 

Vi avslutar firandet kl 18.00. 
 

Aulan i De La Gardiegymnasiet, Lidköping
 

För att kunna beräkna festlig förtäring behöver vi din anmälan senast den 
12 augusti till sofia@sommarlovsforetag.se 

Frågor besvaras av Sofia Bengtsson via e‐posten eller 0705

 

VARMT VÄLKOMMEN!  
 

 

FÖLJ UPP SKARABORGS ALLA 
SOMMARLOVSFÖRETAG PÅ VÅR KICK OUT  

Sommarlovsentreprenör i Skaraborg . 
Ta möjligheten att följa upp hur det har gått för våra duktiga  

entreprenörer och se vad de har gjort under sommaren.  

Närmare hundra ungdomar har under sommaren drivit egna 
Se entreprenörernas utställning och var med och rösta i 

olika kategorier som t ex Bästa Affärsidé och Årets Nytänkare. Vi gästas 
dessutom av en ung inspiratör som delar med sig av sina erfarenheter. 

Aulan i De La Gardiegymnasiet, Lidköping  

För att kunna beräkna festlig förtäring behöver vi din anmälan senast den  

‐posten eller 0705‐573086. 


