
Bli ännu bättre på att: 
* Förstå kraften i nätverksekonomin 
* Presentera dig minnesvärt 
* Bygga personliga affärsrelationer 
* Skapa vinna-vinna-vinna situationer 
* Proffsmingla  

 

 
 

KOMFAB®s Nätverksträff med Minimässa  
(utbildning och utställning i kombination för ledare, chefer, säljare, företagare, inköpare etc) 

Idag lever vi i Kommunikationssamhället. Kom och visa upp företaget eller  
organisationen som du representerar! Kom och utöka ditt personliga kontaktnät. 
Genom att nätverka kan du öka lönsamheten och nå dina mål! 

Torsdag 28 april kl 13-17 på So Stockholm  
 Kungsträdgården, Jussi Björlings Allé 5, intill stora scenen 

∗ Mingelskola och om nätverksekonomin av Katarina Widoff 
∗ Paneldebatt om ”Bussigheten i Affärsvärlden” med Camilla Littorin från Företagar- 
 Förbundet, Ivan Daza Förändringsagent Blatteförmedlingen, Daniel Salzer Trendanalytiker 
∗ Däremellan spelar vi MingelBingo™  
∗ Fritt nätverkande, mässmingel och fika  
* Goody-bag med nya boken Marknadsför Dig med personliga kontaktnät - Bussighet är lönsamt! 
  

Välkommen som besökare eller utställare  
Plats för ca 200 besökare, först till kvarn! 
Att besöka Nätverksträffen kostar 200 kr + moms. 
Då ingår bland annat utbildning introduktion i nätverksekonomin, utställning,  
paneldebatt, nya kontakter, fika, kul mingel och goddy-bag med Katarinas nya bok. 
 
Utställning med ca 30 olika företag och organisationer  
Pris per minimonter: 2000 kr + moms 
 
(Minimontern är del av ett långbord (80x80cm) med plats för en roll-up bakom.  
Alternativ finns, som plats för en roll-up och ett eget broschyrställ) 

 
Anmälan dig på www.komfab.se   
 

Självklart får du bjuda in dig dina affärsvänner,  
kollegor och andra intresserade, men för att kunna  
planera måste alla anmäla sig.  
Anmälan är bindande men får såklart överlåtas. 
 

Alla är varmt välkomna! Vi ses i vimlet,  
hälsar KOMFAB® och Katarina Widoff    
Glöm inte att ta med många visitkort och penna. 
 

 

            

Stolta samarbetspartners: 
 

www.kustochland.se  
 

 

Johan erbjuder mässkit Rollup + 
broschyrställ 1495 kr, exkl moms  

www.nextstepmedia.se 

www.blinfo.se 

www.hasselaski.se 
 

www.relationsskaparna.se 

 
www.cicki.se 

 
www.contingo.nu 

 
www.combooh.com   

Telefonnummer med bokstäver 
www.profilnr.com 

 
www.ff.se  

 

 
www.shenet.nu   

 

 Adress  Hemsida  Blogg  Kontaktperson 
KOMFAB®, Kommunikationsfabriken www.komfab.se www.komfab.se/blogg Katarina Widoff 
Primusgatan 60  112 67 Stockholm      katarina@komfab.se  
Rönnskär 40  820 74 Stocka       070-767 80 36  



 

 
 

Information om KOMFAB®s Nätverksträff med Minimässa torsdag 28 april 2011 i Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Widoff på Kommunikationsfabriken, KOMFAB®, är föreläsare och författare i att öka bussigheten inom 
affärsvälden genom att utbilda i att nätverka, mingla, skapa personliga relationer, service och må bäst.  
KOMFAB® finns i Stockholm och i gamla tegelfabriken på Rönnskär i Stocka, 2,5 mil norr om Hudiksvall.  
 KOMFAB®s Nätverksträff med Minimässa har startats för att förmedla kraften i att nätverka och skapa socialt 
mod i kontakten med folk man inte känner, presentera sig enkelt och minnesvärt för att göra ett avtryck och ett intryck. 
Och samtidigt ge företagen och organisationerna chansen att visa upp sina varor eller tjänster.  

 
KOMFAB® www.komfab.se  Katarina Widoff                070-767 8036 katarina@komfab.se 

11.00 Utställarna arrangerar sina minimontrar 
12.30 Minimontrarna är klara 
13:00  Nätverksträffen startar med fritt nätverkare 
 och att se Minimässan. 
 Minglet bryts emellanåt för Mingelskola och 
 om nätverksekonomi och paneldebatten om 
 Bussigheten i affärsvärlden  
16.30  MingelBingo™-dragning  
17.00  Slut för denna gång 
 Mässdeltagarna plockar ihop sin utställning. 

 

Anmälan 
Via www.komfab.se. Ange företag, verksamhet, 
kontaktperson, personer på de som kommer att delta 
på Nätverksträffen och faktureringsadress. 

Det finns två rutor för anmälan, en för besökare och 
en för de företag som vill ställa ut. 
För att kunna planera är anmälan bindande men kan 
överlåtas. 
 

So Stockholm i Kungsträdgården  
Lokalen So Stockholm ligger inne i Kungsträdgården 
på Jussi Björling Allé 5, invid stora scenen. 

Det går att köra in med bil från Café Opera för att 
lasta av, parkering sker sedan exempelvis i p-huset 
under Gallerian. 

Det är också enkelt att åka dit med t-banans blå linje 
och med många av innerstadens bussar. www.sl.se  

 

Nysläppt bok!  
Marknadsför Dig med personliga kontaktnät – 
Bussighet är lönsamt! finns nu i handeln.  
Alla deltagare kommer få varsitt exemplar. 

Nätverkande kom i ropet i slutet av 1900-talet. Alla skulle 
mingla, men få visste hur man gjorde. Fortfarande kan 
vissa inte naturligt röra sig bland okända, men min bok  
Bli en skicklig nätverkare – mingla dig till framgång och 
mina kurser har ökat kompetensen på detta område. 
 Nu är det dags att ta nästa steg! Det är dags att 
förstå affärsnyttan av att bygga upp personliga kontaktnät. 
Förstå hur vi kan få lönsamhet av att träffa andra. Hur vi 
kan nyttja våra kontaktnät, utan att utnyttja dem. Att 
förstå kontaktskapandets ekonomiska och 
marknadsföringsmässiga strategier som gör att vi når 
framgång med affärsmässig bussighet.   
 Det är dags att förstå hur Nätverksekonomin 
fungerar och att det är lönsamt att samverka. Genom att 
ha tydliga mål kan vi nå det vi drömmer om och söker. 
Med rätt kontaktnät kommer vi snabbare fram till målet. 
 Lycka till och vi ses i vimlet, hälsar Katarina Widoff  
 

Tidigare utgivning:  
Må BÄST orka mer – inspiration till ett optimalt och 
roligare liv  
Bli en skicklig nätverkare – mingla dig till framgång  



 

 

 erbjuder supersmidigt reklamkit  
1 roll-up och 1 broschyrställ för 1.495 kr + moms 

 
 
 

”Jag använder själv en roll-up och ett smidigt broschyrställ på de olika events, mässor och nätverksluncher 
där KOMFAB® kan få vara synlig. Jag har också ofta med mig detta när jag håller kurser och föredrag hos 
kund. Det är enkelt och ökar synligenheten. Som nöjd kund så vill jag rekommendera detta till andra ” 
 Hälsar KOMFABs Katarina 
 
 
 

Du får en rollup (1A-2) samt det superlätta broschyrstället 
14N-1 för endast 1495 kr + moms. 
Ange kampanjkod ”KOMFAB” för att ta del av erbjudandet. 
 
Gäller tom 2011-12-31 och vid tryckfärdigt original 
Perfekt vid mässor! Ordinariepris är 2.790 kr + moms. 
 
Ring Johan Grundin på Next Step Media 08-20 21 15 
www.nextstepmedia.se  
 
 

 

Telefonnummer med bokstäver 
Vi har 8 gånger lättare att minnas ett ord än 
siffror. Därför kommer vi lättare ihåg 
telefonnumret om det är baserat på företagets 
namn eller bransch än om det är en nummerserie. 

Profilnr talar om vad företaget heter eller gör 
exempelvis: 
0770-BANKEN 
0770-FLYGRESOR 
0770-BLI FADDER 

I USA har hälften av de 500 största företagen 
profilnr som telefonnummer eftersom de får 30% 
fler samtal! 

www.profilnr.com 


