
AV KVINNOR FÖR KVINNOR, 14 oktober 2017, Sjöängen, Askersund
Om mässan
Av Kvinnor för Kvinnor är en företagsmässa med fokus på kvinnors företagande i Sydnärke. 
Syftet är att lyfta fram den mängd av kvinnor som driver företag i området och att visa på den 
yrkesmångfald som de är verksamma inom. Vårt mål är att stärka kvinnors företagande men 
också att skapa ett mer omfattande samarbete mellan företagarna samt att locka fler till vårt 
företagsnätverk, av och för kvinnor. Arrangeras av Åsbro Näringsliv Kvinnors Företagande.

Varför bara kvinnor?
Vår övertygelse är att kvinnors företagande skiljer sig från företag som drivs av män. Vi menar att 
kvinnor är bättre på att skapa verksamheter som inte bara erbjuder en produkt eller tjänst utan 
också bidrar till den lokala livskvalitén. Kvinnors verksamheter tenderar i större utsträckning att 
ta hänsyn till sådant som kan skapa hinder för potentiella kunder som exempelvis anpassning till 
barn, äldre eller handikappade. Detta tror vi är ett resultat av att kvinnor är bättre på att samverka 
och att föra en dialog med både kunder och andra företagare. 

Varför ett nätverk för kvinnor?
Dialog är nyckeln till framgång. För oss är det viktigt att träffas, diskutera idéer och arbeta med 
konkret företagsutveckling tillsammans. Att driva ett företag är ett stort projekt och det är väldigt 
nyttigt att diskutera sitt företag med andra. Tillsammans kan vi besvara många frågor och hitta 
lösningar för att utveckla lösningar för våra verksamheter. En förening gör oss starka och ger oss 
även möjlighet att arbeta tillsammans i olika projekt som exempelvis vid en företagsmässa.

Alla är välkomna att besöka mässan!
Mässan är tänkt att bli ett återkommande evenemang för kvinnor att samverka och en möjlighet 
för det kvinnliga nätverket att hitta nya medlemmar, därav ”för kvinnor”. Kunder och besökare är 
däremot en helt annan sak och vi ser gärna män som deltar. Vi uppmuntrar alla att ta del av vårt 
rika utbud som tillhandahålls av företagsamma kvinnor.


