Swedbank i Almedalen 2019
Som banken för de många människorna och företagen har vi, tillsammans med andra
som delar våra värderingar, fått människor, företag och samhällen att växa i snart 200
år. Vi är på plats i Almedalen för att lyfta frågor som påverkar våra kunders liv och för
att lyssna, prata och påverka. I år är vårt fokus något som varit en förutsättning för oss
genom alla år – nämligen långsiktig hållbarhet och innovation. Men vi pratar också om
hur stor skillnad ökad kunskap hos unga om privatekonomi, sparande och företagande
faktiskt gör. Och om klimatomställningen och dess möjligheter och utmaningar, hållbar
stadsbyggnad samt lokal och regional tillväxt.
Vi är övertygade om att framtiden är ljus
- varmt välkommen att möta oss i Almedalen!
måndag 1 juli

tisdag 2 juli

onsdag 3 juli

08.30–11.00

08:30–11:00

08:30–12:00

Frukost och seminarier i
samarbete med AI Innovation
of Sweden

Frukost och seminarier i
samarbete med med AI
Innovation of Sweden

Frukost och seminarier
i samarbete med AI
Innovation of Sweden

Tema:
A resilient Sweden in the era
of AI - Global perspective

Tema:
A resilient Sweden in the era
of AI - Industry focus

Tema:
A resilient Sweden in the era
of AI - A resilient Sweden in
the future

11.00–12.00

11:00–12:15

Så förändrar ökad kunskap om
privatekonomi, sparande &
företagande ungas framtid

Social Impact Financing – från
teori till verklighet

12:00–13:00

12:15–13:15

15:00–16:00

Vad innebär hållbar
stadsbyggnad i praktiken?

Riksbankens räntebesked
i perspektiv – så påverkas
svenska hushåll och företag,
så påverkas Sverige i världen

13:30–14:30

Så förhindrar vi att
klimatutmaningen utlöser nästa
finanskris

Swedbanks Sparekonom-battle

13:30–14:30
16:30–17:00

Möjligheterna med framtidens
betalsätt

Därför har norra Sverige
Europas bästa livsvillkor
16.00–17.00

Företagen i omvandling – från
brunt till grönt

Läs mer på swedbank.se/almedalen

16:30–19:00

Mingel: Pitch Please! - Who
makes the greatest impact?
#pitchpleasealmedalen

