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Ämne: Du är nominerad -ll H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare
Datum: -sdag 30 juni 2020 kl. 14:46:35 GMT+03:00
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Till: Ifs Ifs
Hemlig kopia: sohail@credi-ve.se
Bifogade filer: rafael_namnteckning.gif

Du har blivit nominerad av någon som uppskaLar diL arbete! GraNs! Det betyder aL du gör något
mycket bra och det ska du vara stolt över.

Vi har i år trots Covid-19 fåW in fler nominerade än någonsin. Vilket för oss är mycket glädjande, då det är
eW bevis på hur vik-gt och betydande invandrares företagande är. Och genom priset vill vi ly\a duk-ga
entreprenörer med utländsk bakgrund samt visa värdet av dessa företagare för Sverige.

Processen framöver är aW vi e\er den den 10 augus- går igenom alla nomineringar och delar upp dem
per region. Vi kan komma aW ställa kompleWerande frågor. Däre\er sker en sluten omröstning med den
regionala nomineringskommiWén som väljer ut de entreprenörer de önskar kalla -ll en personlig intervju
och då utser de regionala finalisterna. Dessa offentliggörs i samband med en heders middag hos
respek-ve Landshövding.  Vinnarna per region presenteras sedan för den na-onella
nomineringskommiWén som utser moWagare av H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets nybyggare. Du
kan läsa mer om priset på https://stiftelsenifs.se/ speciellt vilka kriterier som gäller för respek-ve kategori. 

För aW gå vidare i processen har du aW fylla i mer informa-on om dig själv och om diW företag, se
nedanstående länk.  Deadline för det är den 10 augusR 2020, kl. 12.00.

1.       Årets Nystart
2.       Årets Pionjär och unga Pionjär

OBS! Det är vik-gt aW ni lägger ner -d på aW fylla i formulären och bifogar den informa-on vi e\erlyser.
Undermåligt ifylld informa-on och för sent inlämnat underlag beaktas ej.

Vid tekniska frågor var vänlig maila -ll info@ifs.a.se 

 

Lycka -ll och önskar dig en trevlig sommar.

 

Rafael Bermejo
Grundare av S-\elsen IFS och den na-onella nomineringskommiWéns ständige sekreterare. 
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