
Din Ekonomi - Din Framtid med NXT Gen Cup och Swedbank

Att vara aktiv inom motorsport är mycket mer än att köra tävlingsbil. Det är många delar som behövs för 

att få en bra karriär inom motorsport och på sikt ha sporten som ditt yrke. En stor del är att ha koll på både 

din privata ekonomi och hur du ska gå till väga för att starta ett företag. Du behöver också bygga upp ditt 

nätverk av partners. 

Därför vill vi på NXT Gen Cup och Swedbank bjuda in dig till en dag där du får grunderna i privatekonomi 

och företagsekonomi. Så att du får verktygen att starta din ekonomiska karriär inom motorsporten.

Vi samlas den 9/12 kl 13.00 på Swedbanks huvudkontor för en mingellunch innan programmet startar. Vi 

vågar lova att denna eftermiddag blir både nyttig och rolig på ett inbjudande och enkelt sätt. 

Schema den 9/12 Swedbank, Landsvägen 40, Sundbyberg

13.00 – 13.45 Lunch och mingel

13.45 – 14.00 Uppstart med Swedbank och NXT Gen Cup

14.00 – 15.00 Proffs på pengar med Swedbank och sparbankernas privatekonom Arturo Arques

15.00 – 15.30 Mingel och fika

15.30 – 16.30 Eget företag med Maria Gardini, företagschef på Swedbank Marievik i Stockholm

16.30 – 17.00 Avslut och mingel

Viktigt!

Legitimering krävs för att få komma in på kontoret. Så glöm ej legitimation (ID-kort eller pass). 

Vi vill att ni om möjligt förbereder frågor för att skapa diskussioner under genomgångarna. 

Återkom med eventuella allergier och om man vill ha vegetariska eller veganska alternativ på lunch. Det 

kommer att bjudas på wrap eller matig macka. 

Denna dag kommer att film-dokumenteras för NXT Gen Cup och Swedbank. Återkom om ni inte vill vara 

med i materialet. 

Eventet är kostnadsfritt.

Sista datum för anmälan den 1 december.  

Anmälan och eventuella frågor skickas till christian@nxtgencup.com.

INBJUDAN


