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Livestock ønsker å invitere deg og din bedrift til Hematt i Oslo 18. mars 2023.  
Dette i samarbeid med Interkommunalt Politisk Råd for Nord-Østerdal (IPRNØ) og  
Klosser Innovasjon. Hematt er et arrangement hvor næringsliv og kommuner i  
Nord-Østerdalen kan møte potensielle tilflyttere og tilbakeflyttere på en uformell og  
hyggelig måte. Målet er å styrke Nord-Østerdalens posisjon som en attraktiv bo- og  
jobbregion og bygge relasjoner mellom potensielle arbeidstakere og næringslivet.  
 
Meld deg på her.  
 
For påmeldte bedrifter og kommuner, er dagen todelt. På dagtid vil vi treffes for  
faglig påfyll på Vulkan næringstreff, som er et lukket arrangement for påmeldte bedrifter 
og kommuner. På kveldstid vil bedriftene få mulighet til å stå på stand under Hematt,  
et arrangement som er åpent og gratis for et bredt publikum. Under kveldsarrangementet 
Hematt ønsker vi fokus på det sosiale og uformelle, der bedrifter og kommuner mingler med 
publikum, og er med på festen. I tillegg vil det bli konsert med en av Livestocks artister!  
Vi inviterer med dette din bedrift til Vulkan Næringstreff og Hematt til 18. mars. Deltakelse 
på årets arrangement vil koste 2 500 kroner per bedrift. Dette inkluderer inngang og  
deltakelse på følgende:

• Inngang på Vulkan Næringstreff, kl. 13.00-15.30 lørdag 18. mars
• Stand for å profilere din bedrift på Hematt på Vulkan Arena, fra kl. 17.30 lørdag 18. mars
• Konsert med en av artistene som skal spille på Livestock 2023
• Nachspiel med trubadur på Pokalen bar, i 1. etg. på Vulkan
• Store muligheter for å komme i kontakt med din nye arbeidstaker
• Profilering av bedriften din i sosiale medier
• Inspirasjon, påfyll og styrking av samarbeid på tvers av bedrifter og kommuner i  

regionen. 

Bli med for å treffe kjente og ukjente – folk med og uten tilknytning til regionen. Meld deg 
på, og bidra til å skape den gode følelsen av å komme Hematt – uansett hvor man kommer 
fra! Klikk deg inn på denne lenken og fyll ut skjemaet for å melde på din bedrift.
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