
Motivation.se inleder partnerskap med AVEQIA och introducerar Lunch & 
Learn

Motivation.se har sedan vi gick live för precis ett år sedan vuxit mycket snabbt och har nu 
över 2500 läsare/vecka och mer än 1200 medlemmar. Nu skapar vi möjlighet för våra 
medlemmar att träffas på vårt event Lunch & Learn som hålls på AVEQIA, Tulegatan 11.

Den gastronomiska mötesplatsen AVEQIA arbetar med teambuildingaktiviteter där 
matlagningen står i fokus och är tillika Motivation.se’s partner för eventet Lunch & Learn – 
nätverksträffen där intag av mat och kunskap är två viktiga ingredienser. 

AVEQIA och Motivation.se har många beröringspunkter och ser att ett samarbete kring 
nätverksträffar kommer att vara mycket givande.

AVEIQA beskriver sig själva: ”Vi älskar mat. Och vi älskar att laga mat tillsammans med 
andra. För vi vet att matlagning kan förena människor på ett sätt som få andra aktiviteter 
lyckas lika bra med. Så vi skapade AVEQIA för att kunna erbjuda relationsbyggande och 
gastronomiska möten av högsta kvalitet.”

Konceptet Lunch & Learn innebär en god lunch som serveras medan deltagarna lyssnar på ett 
lärande och intressant föredrag under 30-40 minuter kring ett aktuellt tema. Föredraget följs 
av en kortare diskussion i det samlade nätverket.

Det som skiljer Lunch & Learn från andra förekommande seminarier är det effektiva 
formatet, frekvensen, deltagarnas möjlighet att påverka kommande teman samt möjligheten 
att nätverka med andra från träff till träff.

Vi startar våra första events i Stockholm med avsikt att efter hand utvidga till andra platser i 
landet närmast i Göteborg där också AVEQIA är etablerade. 

Varje Lunch & Learn kommer att ha ett tema som är entusiasmerande och samtidigt ökar 
kompetensen hos deltagarna.

Det första tillfället hålls den 21 mars. Lennart Almstedt, Facesso AB, expert på strategi, 
föreläser under rubriken ” Till nästa nivå - 10 ggr snabbare!”; går det att arbeta så mycket 
snabbare utan att jobba fler timmar och utan högre upplevd stress?


