ROCK’N ROLL
Ett annorlunda företagsevent
4 September 2015 kl 10-22

Välkommen till min trädgård,

hälsar Annica Tolléns Företagsservice AB

Slängomvägen 6, Hammarö

Dogge Doggelito

kommer kl. 14.15

Musik • Dans • Utställare

En hälsning från Annica
Välkommen till Rockn´roll event
2015. Ett event för företagare som
känner att “det rockar” att driva eget.
Att driva eget företag är sannolikt något som “rockar”!
Rytmen & Passionen känns både i kropp och själ.
Utställare på mässan är de som känner att just DE
har ett “rockn roll” företag där temat också är “rock´n
roll” De brinner verkligen för det de håller på med.
Det är en härlig mix av utställare, endast en i varje
bransch.
Vi spetsar till det hela med rockn roll från scen.
Att Dogge Doggelito kommer att besöka oss känns
riktigt bra. Han kommer bl a att underhålla oss från
scenen och senare under eftermiddagen vara med i
vårt mingel.
Fariba på Café Park serverar rockiga hamburgare hela dagen .
Vi kommer att lansera Effekt Svenska AB (facility service) i Värmland. Ett företag som sedan 1989 levererar
flexibla servicetjänster av hög kvalitet till medelstora och stora företag samt utgör en naturlig samarbetspartner och är en attraktiv arbetsgivare.
Premiären äger rum fredagen den 4/9 kl 10-16 på Slängomvägen 6, Hammarö (Nolgård)
med invigning av kommunstyrelsens ordförande Siw Gidlöf
Mellan kl 16-22 mingel med Dogge.En stor möjlighet för alla att bjuda in sina kunder och mingla på plats.
Det har varit en fantastisk resa från idé till genomförande. Fantastiska möten med underbara människor,
många lärdomar, nya samarbeten och såå grymt mycket glädje.
Det känns riktigt kul att vi redan nu innan premiären växt ur lokalerna
och har nya bokningar till rockn roll 2016
Ett stort tack till alla er som sett till att vårt event kan genomföras på bästa sätt, utan er hade det aldrig varit
möjligt. Hanne på Hannes Idé som fixat allt med vår egen tidning. Andreas på Hyrljud som ordnat med scener,
ljud, ljus och alla rockiga detaljer. Tårtpinglan har tagit fram dekorationerna till våra egenproducerade
rock’n roll bakelser. Fariba på Cafe Park med all inspiration.
Jag vill också passa på att sända ett stort tack till Hammarö Kommun.
Slutligen ett stort tack till Dogge för att du kommer och gästar oss.
Woooooooooooooow det är riktigt coolt
Vi hoppas på ett grymt bra rockn roll väder.
Jag ser så mycket fram emot denna dagen så återigen varmt välkomna alla rockn rollare!

Ansvarig utgivare: Annica Tollén
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Dagens Program:
10.00:

Invigningstal av kommunstyrelsens ordförande Siw Gidlöf.

12.00:

Hammarö Dancing Team, prel. - rockn roll från scenen.

13.30:

Dansstudion i Karlstad rockn roll från scenen

14.15:

Dogge Doggelito anländer

16.00:

Hammarö Dancing Team, prel. - forts

16.00 22.00:

Mingel mingel och åter mingel

Besök våra utställare i deras montrar hela dagen!
Olika utlottningar från scenen på entrebiljetten
Näringslivet och allmänheten är välkomna till oss
Fri entré från 18 år. Barn i målsmans sällskap är välkomna

HAMMARÖ

DANCING
TEAM
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Tjooooo!

Det är jag som är DOGGE DOGGELITO, latinosvensk artist.
En Indiansk Viking, född, uppväxt och fortfarande bosatt i
Botkyrka-Sverige. Svensk mamma och en far ifrån
Venezuela. Numera sysslar jag med olika typer av konstnärliga uttryck såsom solo artist inom musik, skivinspelningar, TV, reklam, fotomodell jobb, författarskap,
föreläsningar, DJ, konferencier, skådespelare i filmen
”Förortsungar” m.m.

Jag är alltid ute o kickar ut den, mer laddad än någonsin,
missa inte mitt föreläsnings projekt 2LAXGULD, som handlar om att träffa så många ungdomar som möjligt i Sverige
på skolor, ungdomsgårdar, kyrkor, ungdomsanstalter m.m.
Så jag hoppas verkligen att VI kan träffas snart.

I Sverige har jag medverkat i stort sett nästan alla stora
festivaler, musik och TV program. Melodifestivalen 2010,
reseprogram, talkshow, lekprogram, galor av alla dess slag,
m.m. Internationellt har jag turnerar i flera länder: Cuba,
USA, Japan, Kina, m.m. Delat scen med Majestät Sveriges
Konung Carl Gustav XVI, Sveriges Drottning Sylvia och
mött artister som Beyoncé, Snoopy Doggy, Carlos Santana,
Pitbull, E-ka Mouse, Tito Puente, Oscar D’León, Guru,
Anna Nicole, m.fl.
Jag började min musikaliska bana med rap. Tillsammans
med Cheppe och Salla, bildade vi gruppen ”The Latin Kings”,
som är ett kultband i Sverige, pionjärer inom hip-hop på
svenska, vi uppträdde överallt. 8 album, 2 böcker, 2 gånger
Grammis vinnare, redan som 17 åring undertecknade skivkontrakt med en av dåvarande världens största skivbolag
”Warner Bros”.
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LANSERING I VÄRMLAND: EFFEKT SVENSKA AB

“Ert arbetsmiljö – Vårt ansvar”
När jag startade verksamheten 1989 städade jag på egen
hand, sju dagar i veckan och i stort sett all min vakna tid.
Jag gick in för att ge kunderna en service som överträffade deras förväntningar. Redan från början var personligt
engagemang viktigt. Detta gäller fortfarande. Att kunderna
känner förtroende för oss är inte bara viktigt, det utgör
själva grunden i vårt företag. Vi ägnar därför mycket tid åt
att bygga nära och långsiktiga relationer. Idag har företaget
med dotterbolag 230 anställda och omsätter ca 93 miljoner
kronor.
Hur går det till att göra ett bra jobb i städbranschen?
Det är självklart för oss att alla våra anställda är kompetenta och vill utföra sitt arbete väl. Vår personal är erfaren och
tränad i att se vad som kan förbättras och göras mer kostnadseffektivt för kunden. Dessutom har vi en egen ”kvalitetsombudsman” som kontrollerar att våra tjänster håller
vad de lovar. Kontrollarbetet leder till ständiga förbättringar.

och vattenautomater, återvinningstjänster och gardinservice. Vi sköter även trädgårdsrabatter, klipper gräsmattor,
bemannar receptioner, utför enklare reparationsarbeten
och skottar snö. Vi är alltid beredda att lösa kundens behov
och menar att en enda leverantör räcker. Att anlita Effekt
Svenska AB är enkelt.
Svanenmärkt
Effekt Svenska AB blev landets första Svanenmärkta städbolag enligt den nya normen (2.3). Effekt Svenska AB är ett
modernt företag som erbjuder mycket mer än bara städning – till rätt pris, med utlovad hög kvalitet och ögon och
öron öppna för kundens behov.
Elias Melki - VD och grundare

Arbetsplatsservice (Facility Service)
Efterhand som kunderna efterfrågat annat än städning har
vi utvecklat fler tjänster. Vi kan idag erbjuda ett brett utbud
av tjänster, t ex uthyrning och skötsel av entrémattor, kaffe-

Liten stuga - stora smaker
Första gången jag skulle besöka Café Park hittade jag inte
huset. Det är inte så stort men rymmer så mycket värme
och många stora smaksupplevelser
Värmlands första persiska restaurang håller till i en liten
röd stuga på Hovlandavägen 22B på Hammarö, strax intill
Skoghallsparken. Värdinna är den fyrstjärniga kocken
Fariba Ranjbar som kommer från Stockholm, där hon
tidigare drev den populära restauranten Little Persia.
Där, som nu på Café Park, lagas all mat från grunden efter
Faribas egna recept och serveras med stolthet.
Matens aroma kommer i från saffran, kanel, kardemumma,
ingefära, vitlök, lime och chili. Du kan njuta av en rad olika
rätter och Fariba serverar gärna glutenfria och vegetariska
varianter på sin berömda Mezetallrik.
Gå inte hem utan att ha ätit hennes Baghlava!
- Hanne Brøter, glad, norsk gäst
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Dansstudion
har dans för alla,

nybörjare, fortsättning och avancerade elever
från 4 år upp till vuxna. Kursstart v 36.
Vi anordnar föreställningar, events och workshops.

www.dansstudion.nu

Utvägen

	
  

Utvägen är en rikstäckande kedja av lokala kunskapsföretag som är specialister inom brand- och utrymningssäkerhet för att skapa trygga arbetsplatser för våra kunder med
fokus på Människan, Tekniken och Organisationen (MTO).
ZuCasa är vårt uppskattade verktyg för Systematisk
Utrymning & Brandskyddskontroll. Verktyget är helt webbbaserat och innehåller en hel del smarta funktioner som
underlättar arbetet för dig som är brandskyddsansvarig.
Vi har utvecklat en App som är kopplad till vårt webbverktyg Zu Casa. Appen finns tillgänglig för både Android
plattform och Apple iOS. Appen är skapad för att göra den
brandskyddsansvariga och kontrollanternas vardag lättare.
Appen gör att kontrollronden går fortare att genomföra och
att det blir enklare med Zu Casa2Go
I appen gör man kontrollrond utifrån en ritning.
Man klickar på positioner eller symboler på ritningen för
att se vad man har för brandtekniska installationer just där.
Det underlättar mycket att enbart behöva arbeta i en miljö
och slippa bläddra mellan ritning, checklista och drift- och
underhålls instruktioner. Här jobbar man i en vy.
I samma vy godkänner du eller felanmäler du kontrollpunkten. Då ändras färgen på positionen vilket innebär att
det blir väldigt tydligt att se vilka som är OK eller brister.
Med Zu Casa2Go så gör du klar din kontrollrond direkt i
läsplattan eller telefonen och du spar tid och får ett
effektivt verktyg för ditt Systematiska brandskyddsarbete.

Tycker du att ditt företag ser
så rockat ut som du
känner att det är?
Eller ser det möjligen fortsatt ut som
något som du pysslar med i ditt garage?

Se proffsig ut
- bli uppfattat som ett proffs!
Därför: låt ett proffs ta hand om
din grafiska design och visuella branding!

www. hanneside.se
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Våra utställare:

MNM

evenemangsservice

www. hanneside.se

KARLSTAD

CAM

Carlstad Alternativ Medicin

Busiga Bodil

ÖREBRO
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VAD BEHÖVER DU?

LJUD, LJUS,
SCEN, DJ´S?
Vår idé är att alla ska kunna ha
ett bra och lyckat event.
Vi gör bröllop, klubb, installationer m.m.
Vare sig det är en förening, fullstor arena,
nattklubb eller hemma hos en privatperson
hjälper vi till.

Besök vår nya
butik i Karlstad!
/Andreas

Hamngatan 26, vid järnvägsstationen Karlstad, 054 202 8 101

