NYNÄSHAMNS

2-7 mars 2015

NÄRINGSLIVSVECKA
En vecka för att förbättra näringslivsklimatet och skapa förutsättningar för goda affärer.

Upphandlingskväll

Affärskväll med speedmeeting

Representanter från Nynäshamns kommun och
Södertörns upphandlingsnämnd har dialog och tar
emot synpunkter branschvis med syfte att ge rättvisa villkor för kloka kommunala upphandlingar.
Tid: Måndagen den 2 mars klockan 18.00-20.00
Plats: Nynäsgården, Telegrafgatan 41
Anmäl dig senast 26 februari till Rebecca Skoglund,
rebecca.skoglund@nynashamn.se eller
08-520 681 69.

Hitta nya affärsmöjligheter och knyt nya spännande kontakter när vi skapar möten mellan
företagare från Stockholmsregionen.
Tid: Onsdagen den 4 mars klockan 14.00-18.00
Plats: Utsikten Meetings, Utsiktsvägen 10
Intresseanmälan kan göras på
www.foretagarna.se/nynashamn

Kick off med ny centrumledare

Här finns möjligheten att få veta hur du kan bygga
din egen webbplats. Ta med din dator!
Tid: Torsdagen den 5 mars klockan 15.30-18.00
Plats: Folkets Hus, Stadshusplatsen 3
Anmälan kan göras under boka rådgivning/seminarier på www.nyforetagarcentrum.se/nynashamn

Information och mini-workshop med fokus på
vilka idéer ni vill förverkliga och hur vi tillsammans
kan utveckla Nynäshamns olika handelsområden.
Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 7.30-9.00
Plats: Folkets Hus, Stadshusplatsen 3
Anmäl dig senast 26 februari till Paulin Sunesson,
centrumledare@nynashamnscentrum.se eller
070-493 11 78.

Starta eget företag
Är du i startgroparna eller har funderat på att
starta företag och vill veta hur det fungerar?
Välkommen till drop-in rådgivning hos
Nyföretagarcentrum!
Tid: Tisdagen och Torsdagen den 3 och 5 mars
klockan 13:00-15:00
Plats: Folkets Hus, Stadshusplatsen 3
Ingen föranmälan krävs.

Bygg din egen webbplats

Samspelet mellan
kommunen och företagen
Vi bjuder in till SAMSPEL - Ett spel som utmanar
och ska leda till dialog och utveckling av kommunens service. Vi startar med en enklare lunch.
OBS! Begränsat antal deltagare.
Tid: Fredagen den 6 mars klockan 12.00-17.00
Plats: Skärgårdshotellet, Kaptensgatan 2
Anmäl dig senast 2 mars till Rebecca Skoglund,
rebecca.skoglund@nynashamn.se eller
08-520 681 69. Ange då eventuell specialkost.

Företagarnas galafest
Näringslivsveckan avslutas med den stora
företagarfesten lördag den 7 mars.
Mer information på foretagarnasgalafest.se
Näringslivsveckan arrangeras i samarbete mellan:

