Vill ni också knyta nya kontakter och
utbyta kunskap och tjänster? Bli
medlem i Västerviks Företagsgrupp!

VÄSTERVIKS
företagsgrupp

Skicka uppgift om;
• Företag
• Kontaktperson
• Telefon
• E-postadress
• Fakturaadress
till info@vasterviksforetagsgrupp.com eller
kontakta någon i styrelsen så berättar vi mer.
Kontaktuppgifter finns på vår webbplats.

Är ert företag intresserade av
att erbjuda ett studiebesök för
Västerviks Företagsgrupps
medlemmar?
Kontakta oss!

vasterviksforetagsgrupp.com
info@vasterviksforetagsgrupp.com

QR-genväg till
vår webbplats

Västerviks Företagsgrupp

är den naturliga mötesplatsen för

företagare i Västerviks kommun. Ett självklart forum för kontakter och utbyte
av kunskap och tjänster samt en bra grogrund för inspiration och kreativitet.

I många frågor är gruppen
ett kontaktorgan gentemot
lokala och regionala instanser där värdefulla meningsutbyten ges.
Västerviks Företagsgrupp är en aktiv förening med
100-talet medlemsföretag. Olika branscher från alla delar av kommunen är representerade. Bland medlemmarna
finns både stora företag med internationella kontakter likväl som mindre nischföretag med unik kompetens.
Företagsvärlden står idag inför ett stort generationsskifte
och åldersspridningen inom gruppen är stor vilket resulterar i en dynamik som inspirerar.
Medlemmarna träffas antingen för en frukost eller eftermiddagsmöten eller varför
inte en after work 5-6 gånger
per år. På träffarna inbjuds
ibland en talare eller företagsrepresentant som berättar om
något intressant ämne. Ofta kombineras detta med ett
studiebesök på det aktuella företaget eller platsen. Även
generella företagsbesök och andra utflykter står på företagsgruppens program.

Näringslivsfrågor är helt naturligt i fokus och berörda ämnen gås igenom på ett öppet och konstruktivt sätt. Gruppens synpunkter är ofta efterfrågade och högt värderade i
dessa sammanhang.
Företagsgruppen är medarrangör till Tillväxtdagen
i Tjust. En gång per år  
samlas det lokala näringslivet för att lyssna på högklassiga föreläsningar och
spännande hearings samt
delta i heta debatter.
Västerviks Företagsgrupp är också en av aktörerna bakom Tjustgalan där starka personligheter och driftiga företagsledare premieras. Denna gala är en oförglömlig kväll
i glitter och glamour, då årets pristagare från näringslivet
välförtjänta står i strålkastarljuset.

