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Håkan Skoglund, som tidigare var chef på Mercuri Urval i Paris, har 
lyckats koda de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Frankrike.

Riviera Business bjuds in till 
“Team Côte d’Azur”. 
De hjälper utländska företag att 
etablera sig på Rivieran.

RIVIERA BUSINESS

Rivieraklubbens mötesplats 
för yrkesverksamma

Nu när semestertiderna är över drar Rivieraklubbens 
satsning för yrkesverksamma igång igen. Utvalda ak-
tiviteter för förvärvsarbetande.

Vid uppstarten i mars av Riviera Business bekräftades 
att intresset är stort. Många som är yrkesverksamma 
uppskattar att Rivieraklubben numera förlägger ut-

valda aktiviteter på kvällstid 
och att klubben har startat ett 
affärsnätverk för företagare 
och anställda. Det är en unik 
satsning för att erbjuda en mö-
tesplats för yrkesverksamma, 
hjälpa till att skapa fler affärs-
möjligheter, sprida viktig in-
formation och ge konkret hjälp 
på en affärsmässig nivå. 

Förutom att erbjuda ett fo-
rum för nätverkande föreslår 
Rivieraklubben olika typer av 
föredrag och studiebesök för 
yrkesverksamma. I april hade 
vi besök av Håkan Skoglund, 
före detta VD på Mercuri Ur-
val i Paris, som berättade om sina erfarenheter i samband 
med att företaget skulle installeras i Frankrike. Håkan re-
dogjorde om hur han lyckades koda de kulturella skillnaderna 
i management och affärsrelationer och åhörarna fick många 
konkreta tips. Alexandra Jönsson-Lecrec talade vid ett möte 
i juni om sitt forskningsarbete om karriärvägar för kvinnliga 
och manliga chefer i fyra olika europeiska länder. Flera intres-
santa aspekter kom upp och debatten efter föredraget inne-
höll många upplevda situationer som diskuterades. Hur ska 
man bäst navigera mellan kulturskillnaderna för att lyckas i 
karriären?

Kerstin Snellen 
kerstin@rivieraklubben.com

Föredrag om familjeföretaget Spendrup
Nu i höst kör vi igång torsdag 26 september kl. 18.00 med 
ett föredrag av Ulf Spendrup som ska presentera det svenska 
familjeföretaget också i ett internationellt perspektiv.

Besök på Team Côte d’Azur 
Torsdag 17 oktober kl. 18.00 bjuds Riviera Business med-
lemmar in av Team Côte d’Azur. De arbetar på uppdrag av 

flera lokala och regionala in-
stanser* med att främja och 
underlätta etableringen av nya 
företag på Rivieran. Presenta-
tionen sker på engelska och ger 
även en överblick av hur områ-
dets ekonomi styrs. 

Lär dig GDPR 
Tisdag 26 november er-
bjuds handfast och praktisk 
information för dig som är yr-
kesverksam, om bland annat 
regler angående sociala media 
samt EU:s Dataskyddsförord-
ning, GDPR. Läs mer om hös-
tens program på hemsidan.

Du som ännu inte är med i Riviera Business kan maila till  
rivierabusiness@rivieraklubben.com så får du våra riktade 
nyhetsbrev. Glöm inte att ange ditt medlemsnummer i Rivier-
aklubben! 

* Métropole Nice Côte d’Azur, la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Nice Côte d’Azur, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
och la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis.

Hur kan du planera förmögenhetsskatt och arvsskatt?

Välkomna till seminarium om franska skatter
Rivieraklubbens lokaler, 40 Avenue Verdun i Cagnes Sur Mer
Torsdagen den 26 september Vi bjuder vi på enklare förtäring från kl 15
Seminariet pågår från kl 15.30 till 17.00

Anmälan: sänd ditt namn och telefonnummer till helle.mogensen@bil.com

Banque Internationale à Luxembourg
Med huvudkontor i Luxemburg erbjuder vi förmögenhetsförvaltning med ett stort team 
för skandinaviska kunder som vill ha individuella lösningar. Vi har även kontor i Schweiz, 
Danmark och Mellanöstern. Vi har tradingfloor i både Luxemburg och Zürich.
Dessutom erbjuder bankens dotterbolag i Luxemburg specialiserade tjänster: Belair House 
(family office), BIL Manage Invest (fondadministration), BIL Lease (leasinglösningar ) samt 
BIL Corporate and Fund Services.
www.bil.com/private-banking

Personuppgifter som samlas in av BIL kommer att behandlas i syfte att organisera detta seminarium i enlighet med Luxemburgs bestämmelser om dataskydd. Genom att skicka dina personuppgifter 
samtycker du till denna databehandling. Observera att BIL kommer att bevara dina uppgifter i en månad. Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter, inbjuder vi dig att 
kontakta oss på contact@bil.com.

Informationen som lämnats under seminariet utgör inte ett erbjudande eller uppmaning till köp eller försäljning på något sätt. Det har inget värde som legal, redovisnings- eller skattemässig rådgivning  
och är endast tillämplig när den tillhandahölls. Behandling av skatteändamål beror på skattebetalarens individuella omständigheter och kan komma att förändras.

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307
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