Inspireras av
unga
landsbyggare!

Inbjudan

GRATIS!

Välkommen till en inspirationsträff för unga!
Vi träffas på Borgmästargården där vi startar med en matigare fika och mingel. Sedan får ni möjlighet att lyssna på
och inspireras av två unga och driftiga entreprenörer som verkar på Hallands landsbygd. George Larsson och
Jonatan Allendorff berättar om sina verksamheter, hur allt började och om hur de vågat satsa på sina drömmar!
Hoppas vi ses!

När: 28 september kl 18 - 20.30
Var: Borgmästargården Café & Konditori, Falkenberg eller digitalt!
För vem: Alla unga, drivna och engagerade entreprenörer, föreningar eller personer som verkar på
Hallands landsbygd och som är mellan 18-30 år. Träffen är även till för er som verkar i staden men som
drömmer om att ta steget och bli en landsbyggare.

Jonatan Allendorff är 22 år och uppvuxen i Unnaryd, Hylte kommun. När han var 13
började han filma när han testade olika fotbolls fintar och insåg då att inspelning och
redigering är hans grej. Han startade därefter upp en Youtube kanal, och vid 17 års ålder
gjorde han sin första betalda reklamfilm. Sedan 2017 driver Jonatan företaget
YonteProduction som erbjuder digital marknadsföring, videoproduktion,
webbsideutveckling och mycket mer. Yonteproductions växer och har jobbat både med
lokala och internationella kunder världen över, bland annat Hallifornia och klädmärket
Galvin Green.

George Larsson är 25 år och uppvuxen i Torup, i Hylte kommun. Han bor på en gammal
släktgård precis utanför Torup och driver därifrån sin verksamhet, Torups Park &
Fastighets Service AB. Han har vart egenföretagare sedan han tog över verksamheten
av sin farfar 2012, då var han bara 15 år gammal. George sitter bland annat med i
styrelsen för Företagarna Hylte och är delaktig i Företagarna Young. George fick
utmärkelsen Årets unga Företagare i Hylte 2017.

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast den 25/9. Det går också bra att maila till tessie.brinck@lluh.se. Antalet platser är
begränsade. Vill du vara med digitalt? Anmäl i formuläret att du vill vara med digitalt så skickar vi en länk!
Unga Landsbyggare arrangerar återkommande träffar som ger tillfällen för företagare, föreningar eller andra unga drivna
personer att mötas, få inspiration och kunskap samt knyta nya kontakter. Unga Landsbyggare drivs av Lokalt Ledd Utveckling
Halland. Läs mer om Unga Landsbyggare här!

Följ Unga Landsbyggare
på sociala medier!

