
VIP-INBJUDAN
Välkommen till Stockholm-Mälarregionens 
mingel under Almedalsveckan!
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Under  Almedalsveckan kommer vi att finnas på plats i Visby gästhamn 
med ”Stockholmsbåten”. Vi vill härmed bjuda in dig till våra mingel-
kvällar ombord.

Vi bjuder på drink och tilltugg och naturligtvis trevligt umgänge i 
sommarkvällen. Du kan välja någon av kvällarna nedan, eller självklart, 
komma på båda! Så plocka fram din kalender och boka in följande datum:

Måndag 29 juni 
Stockholmsmingel

Tid: kl 20.00

Plats: Stockholmsbåten, 
Gästhamnen Visby, kaj 2

Värd: Stockholm Business  
Region, Stockholm Business 
Alliance

Varmt välkommen! 

PS. Var rädd om det bifogade armbandet. Det gäller som entrébiljett under 
båda kvällarna samt bjuder på en och annan överraskning. Prata med oss 
arrangörer så får du veta mer. 

Följ uppladdningen inför Almedalsveckan på www.almedalstwitter.se

Tisdag 30 juni 
Stockholm-Mälarmingel 

Premiär för en ny maträtt med  
Stockholmsanknytning. Presenteras  
av några av Sveriges mest fram-
stående kockar!

Tid: kl 16.30 – 18.30

Plats: Stockholmsbåten, 
Gästhamnen Visby, kaj 2

Värd: Mälardalsrådet med 
partners, Stockholmssoppan

Arrangörer:

Stockholm Business Region

Stockholm Business Alliance
Huddinge, nynäshamn, Sigtuna, Stockholm, Sundbyberg, 
Täby, Upplands Väsby och Västerås.

Mälardalsrådet med partners
Regionförbundet Örebro, Regionförbundet Sörmland, 
Regionförbundet Uppsala län tillsammans med landstinget  
i Västmanland, Stockholms läns landsting och luftfartsverket 
Stockholm–Arlanda.

Stockholmssoppan
Svenskt näringsliv Regionkontor Stockholm, Stockholms Handels-
kammare, Unionen Stockholm, Stockholms Hantverksförening, 
Företagarna Stockholms län, SKTF Stockholmsregionen och  
lO-distriktet i Stockholms län.



Stockholm – The Capital of Scandinavia

Det finns många skäl till varför Stockholm är Skandinaviens naturliga huvudstad. Ett är att Stockholm 
ligger mitt i hjärtat av regionen, med kommunikationer i världsklass. Ett annat är att Stockholm är den 
största staden i det största landet i Skandinavien. Här hittar du också flest multinationella företag, den 
största aktiebörsen och inte minst de flesta besökarna. Hit kommer man för maten, designen och musiken. 
Stockholm har också ett unikt utbud av gallerier och museer och står varje år i centrum för världens blickar 
när Nobelpriset delas ut. Välkommen till Stockholm – The Capital of Scandinavia.
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