På gång för företag i Sunne

Nyhetsbrev från Näringsliv & tillväxt
Stärk ditt företag online genom Digitalakademin
Välkommen på ett frukostmöte den 4 april kl. 8-9.30 där Almi
presenterar Digitalakademin, ett samarbete med Google.
Digitalakademin ger kunskaperna och färdigheterna du behöver för att
stärka ditt företag online.
Surfa gärna in på https://learndigital.withgoogle.com/digitalakademin/
Du väljer själv när du vill göra utbildningsmomenten. Prova att göra
övningarna på en dator, mobil och/eller surfplatta för att få reda på vad
som passar dig bäst.
Utbildningens röda tråd är råd om hur man kan nå fler relevanta kunder
och hur du kan hjälpa dessa att köpa mer och därigenom utveckla sitt
företag.
Det finns korta videon i varje ämne där man konkret får reda på mer
och tips. Bl.a. får du koll på hur du kan bygga upp och kontrollera ditt
företags onlinetjänster och hur du sedan kan justera dessa för att de ska
få bättre effekt.
Anmäl dig till frukostmötet till naringsliv@sunne.se senast den 1 april!

Vill du börja använda biobaserade material?
Frukostseminarium om BioLyftet
– inspiration för företag som vill öka användandet av biobaserade,
återvunna och återvinningsbara material
Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag
som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och
återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.
Läs mer och anmäl dig här!

Utvecklar du energismarta produkter eller tjänster?
Nu kan ditt företag söka ekonomiskt stöd från innovationsprogrammet
Design för energieffektiv vardag. Ansök senast den 22 maj, 2019.
#designforenergi #energimyndigheten
Programmet drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID.
Läs mer och anmäl dig här!

Fler inbjudningar från Näringsliv & tillväxt
Påverka varumärket Sunne
För tio år sedan genomförde Sunne kommun en
varumärkesundersökning. I år upprepar vi den undersökningen för att
kunna jämföra om något har hänt och om vi har förflyttat några
positioner.
Resultatet av mätningen presenteras i samband med en workshop där
politiker och företagare bjuds in. Vi ska prata om våra attityder, hur de
påverkar bilden av Sunne och betydelsen av hur vi pratar och vad vi
gör!
Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller vid anmälan.
Varmt välkomna den 22 maj kl. 8-10 till Näringsliv & tillväxt,
bibliotekshuset, ingång "mittemot" Saffran & vitlök.
Anmälan till: naringsliv@sunne.se märk med "22 maj"
Bytesdag 16 april kl. 13.30 - 17.00 på Selma Spa
Bytesdagen är en dag där 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.
Save the date! Inbjudan kommer som ett evenemang på Facebook.

Majorskorna bjuder in till träffar för Majorskor
1 april, Lunchträff med kommunchef Berit Westergren
3 april Välkommen till en kväll med Marie Niljung som delar med sig av
sina personliga erfarenheter och även kunskaper från många års
erfarenhet av personalfrågor inom olika sektorer, främst inom
arbetsmiljö, rehab och psykisk hållbarhet. Hon är personalvetare och en
erfaren föreläsare.
Läs mer och anmäl dig här!

Vi tipsar också om...
Aktuella upphandlingar
Håll koll på aktuella upphandlingar i kommunen! Aktuella upphandlingar
hittar du här!
Sökes: företag med exportplaner
Steps to Export Värmland är ett program för små- och medelstora företag
med intresse av att börja exportera eller utöka till nya exportmarknader.
Programmet leds av Business Sweden tillsammans med övriga aktörer i
Regional exportsamverkan.
Vi söker små- och medelstora företag som vill delta och behöver din hjälp att
komma i kontakt med företag som kan vara intresserade.
Läs mer här!
Vill du börja exportera?
Om du vill förbereda dig och ditt företag på egen hand inför en
exportsatsning så finns det olika digitala verktyg att
använda. www.verksamt.se samlar kostnadsfria verktyg som är framtagna
av myndigheter eller offentligt finansierade aktörer.
Läs mer här!

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 helg!
Kristina, Marielle och Maria
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