På gång för företag i Sunne

Nyhetsbrev från Näringsliv & tillväxt
Viktig information inför nya Dataskyddsförordningen!
Du finns med i vårt företagsregister som hanteras genom Business
Update System och vi vill informera dig om hur vi sparar och behandlar
uppgifterna utifrån att GDPR träder i kraft den 25 maj 2018.
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig i vårt kund och
kontaktregister, under förutsättning att ni vid nåt tillfälle aktivt har lagt in
det: namn, e-postadress, telefonnummer, befattning,
organisation/företag, adress till organisation/företag, bransch.
Detta gör vi för att kunna kontakta dig med detta nyhetsbrev och andra
e-postutskick med information.
Vi använder inte uppgifterna för något annat ändamål än detta. Vi delar
inte dina uppgifter med tredje part. Vi för heller inga anteckningar i detta
register.
Uppdatering kommer även fortsättningsvis att ske årsvis genom
Business analys.
Du kan när som helst få information om vilka uppgifter vi sparat och du
kan kontakta business@updatesystem.se för att få dina uppgifter
borttagna.

Företagarna bjuder in till After work
"Välkommen på Företagarnas After Work på Selma Spa 23/5 kl 18.00
som Företagarna Sunne har tillsammans med IKEA.
För kvällen kommer det finnas unika erbjudande av delar av IKEAs
sortiment.
För medlemmar är denna kväll kostnadsfri. För icke medlemmar 200 kr.
Glöm inte eventuella allergier och specialkost.
Anmälan till sunne@foretagarna.se, eller ring/sms på 070-5212656
Glöm inte ange ditt namn och företag.
För anmälda som inte närvarar är vi tvungna att fakturera 200kr.
6/6 firar vi Årets Företagare i Sunne på scen vid nationaldagsfirandet i
centrala Sunne.
8/6 delar vi ut priset Ung kreatör på SG/Broby och Södra Vikens
skolavslutning.
Junis After Work är 13/6 och då i samarbete med Helmia.
Vi träffas på Selma Spa och Helmias ekonomiexpert håller ett föredrag
om vad vi bör tänka på vid köp eller leasing av företagsbil.
Vi i styrelsen hälsar er varmt välkomna!
Med vänlig hälsning,
Rickard Lindqvist"

Bytesdag för turismintresserade!
Inbjudan till Bytesdagen i Sagolika Sunne på SELMA spa
5 juni 2018 kl 14 -17
Bytesdagen är en dag dit alla som är intresserade av turism är
välkomna. Alla som vill utbyta kunskap, få inspiration och bidra till ett
positivt samtal om hur vi utvecklar turismen. här i Sunne, i Värmland
eller i världen. Vi kan byta broschyrer, foldrar eller annan information
med varandra. Vi kan utbyta kunskap om bra verktyg, ideer, värdskap
eller annat för att turismen ska utvecklas på ett bra sätt.
Anmälan Senast den 31 maj 2018
Klicka här för anmälan.

Innan vi avslutar med after work kommer Jerry Engström att hålla en
garaterat intressant och inspirerande föreläsning på temat:
"Tillsammans får vi det att hända"
Jerry Engström är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom
varumärkesbyggande, marknadsföring och destinationsutveckling. Jerry
är även en populär föreläsare inom entreprenörskap och anlitas också
för att inspirera medarbetare i företag och ungdomar som är på väg ut i
arbetslivet. Det som skiljer Jerry från många andra föredragshållare är
att han med energi, passion och humor inte bara kan beskriva de
bakomliggande faktorerna till utveckling han har även genomfört dem
själv och bland annat framröstats till Sveriges Bästa Marknadschef,
vunnit priser som Årets Nyföretagare och även nominerats till Stora
Turismpriset.
Varmt välkommen!
Maria Nordmark, turismutvecklare

Tips inför nya dataskyddsförordningen
Vad bör ett mindre företag tänka på för att uppfylla kraven som den nya
dataskyddsförordningen (GDPR) ställer? Nu finns en guide på
verksamt.se som kan hjälpa små företag att förbereda sig.
Läs mer här!

Framtidens infrastruktur byggs i Sunne
Framtidens infrastruktur byggs i Sunne!
Med den satsning som görs i Sunne på att bygga framtidens nät får
Sunne en digital infrastruktur som företag och boende kan växa i.
Kopparnätet är en gammal teknik. Stora delar av kopparnätet lever inte
upp till dagens krav på driftsäkerhet och kapacitet, än mindre
morgondagens.
22 av Sunnes stationer har lagts ner de senaste åren och den 31 januari
2019 kommer de återstående sex stationerna att stängas.
För att säkra fortsatt uppkoppling behöver du göra ett val för ditt företag
hos någon av de operatörer som finns i det öppna nät som byggs i
Sunne!
OBS! Telia äger nätet och alla operatörer berörs av stängningen av
kopparnätet.
Eftersom Telia bygger så kallad Öppen fiber innebär det att du som kund
kan välja bland flera tjänsteoperatörer.
Läs mer på www.oppenfiber.se och se vilka tjänsteleverantörer som
finns på www.bredbandswebben.se
Vill du redan nu veta mer?
Läs mer på www.telia.se/sunne
OBS! Du som inte har Telia som operatör, kontrollera med din operatör
vad som händer med ditt abonnemang efter 31/1 2019!

Vi tipsar också om...
Aktuella upphandlingar
Håll koll på aktuella upphandlingar i kommunen! Aktuella upphandlingar
hittar du här!
Affärsutvecklingscheckar
Affärsutvecklingscheckar är stöd till små företag som vill ta in extern
kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.
Läs mer här!
Nya turistbroschyren är här!
En ny, superfin turistbroschyr finns nu. Om du vill ha till din verksamhet,
hör av dig till turist@sunne.se!
Sundsbron i Sunne ska renoveras 2019

Sedan våren 2017 har det pågått diskussioner om hur trafiksituationen
ska lösas under tiden bron är avstängd.
Trafikverket arbetar nu för att slutföra ett förslag till trafiklösning med en
tillfällig bro som klarar tung trafik.
Har du tips och synpunkter på nyhetsbrevet?
Skicka gärna detta till mig, Kristina Lundberg,
kristina.lundberg@sunne.se
För aktuella nyheter och tips och evenemang, gilla oss på Facebook!
Ha en riktigt trevlig vecka!
Kristina, Nour, Marielle och Maria
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