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Seminariet inspirerade definitivt till känslan att ”alla kan vinna en upphandling”.
Anbudsvågens talare stod för en bra mix av fakta blandat med konkreta exempel
ur verkligheten. Det inspirerade företagarna i vår region att se affärsmöjligheterna och
öka viljan att marknadsföra sig och delta i den offentliga affären.

Så här säger en av våra uppdragsgivare

”

Bengt Tingdahl, Kanslichef
Hammarö kommun

Seminariet inspirerade deﬁnitivt till känslan att ”alla kan vinna en upphandling”
Madelen Richardsson
Anbudsvågens talare stod för en bra mix av fakta blandat med konkreta exempel
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Alla deltagande företagare får:

