På gång för företag i Sunne

Nyhetsbrev från Näringsliv & tillväxt
Äntligen är Sagan om Sunne digital!
Appen Sagolika Sunne lanserades i onsdags och finns att ladda ner
gratis för Android och Iphone.
Appen innehåller karta, evenemang och tre guideslingor.
De tre guidade turerna är
1. Selma Lagerlöf i Sunne centrum
2. Bilrundtur i Sagolika Sunne
3. Mårbacka minnesgård
Fängslande inläsningar av Västanå teater-skådespelarna Hanna Kulle och
Jakob Hultcrantz Hansson. Nyfiken på att se hur det ser ut och hur det
låter?
• Ladda ner appen till din smartphone och testa själv
• Rekommendera appen till era besökare
Läs mer om appen och länkar till nedladdning här:
https://sagolikasunne.se/sv/sagolika-sunne-guide-i-app
Under hösten kommer den att byggas ut med ytterligare fyra slingor.
Samtidigt pågår arbetet med att mejsla fram en mötesplats på
Mejeriängen för sunnebor och besökare. Grillar, solstolar, sittplatser och
aktivitetsplatser är snart på plats. OCH de populära rabattskyltarna
kommer också snart att återkomma!
Projektet är till för att stärka besöksnäring och handel och finansieras av
EU och Växtlust Värmland.

Utökat rökförbud - så påverkar det dig
Den 1 juli börjar rökförbud på bland annat uteserveringar och vid
entréer till rökfria lokaler att gälla. Folkhälsomyndigheten har nu
publicerat ett informationsblad om de nya reglerna.
Visita har gjort en sammanställning här!

Helgtips!
Sommaren har börjat och till helgen händer massor av spännande saker
i Sunne. Vill du vara säker på att du är uppdaterad så kolla in på
evenemangssidan på sagolikasunne.se
Om du ansvarar för ett evenemang, glöm inte att tipsa om detta i
god tid på sagolikasunne@sunne.se så ser vi till att det läggs upp i
evenemangskalendern.

Vill du nå ut till nya exportmarknader?
I höst startar Steps to export Värmland. Det är ett program för små-och
medelstora företag som vill börja exportera eller utöka till nya
exportmarknader.
Programmet leds av Business Sweden tillsammans med övriga aktörer i
Regional exportsamverkan Värmland. Företagare som går programmet
får fördjupad kunskap om internationell affärsutveckling, individuell
coachning i att ta fram en exportplan och hjälp att planera en konkret
exportinriktad aktivitet.
En möjlighet att få en tryggare start på sin exportresa. Kanske vet du
någon företagare som vill starta export?
Kontakta Benjamin Nyqvist, Region Värmland
Läs mer här!

Företagssalongen, tolfte upplagan
Snart sommar (och förhoppningsvis sol), men det är dags att planera
inför hösten!
Företagsmässa, möten och föreläsningar på Elite Stadshotellet Karlstad
torsdag 12 september kl.11-16.
Ett utmärkt tillfälle för yrkesverksamma att skapa och vårda värdefulla
kontakter och samarbeten.
100 st utställare, föreläsningar och ett antal vakna journalister.
Bland utställarna finns Selma Spa, Nykvist Skogs, DLXA, Företagarna,
Handelskammaren.
Se samtliga deltagare och läs mer på www.foretagssalongen.se
Välkommen, fri entré!

Vi tipsar också om...
Aktuella upphandlingar
Håll koll på aktuella upphandlingar i kommunen! Aktuella upphandlingar
hittar du här!
Aktuella evenemang i Sunne kommun hittar du här!
Sagolika smaker skapas i Sunne
Det går att lyssna på poddavsnitt om två matproducenter från Sunne,
Stöpafors kvarn och Lillängens gårdsmejeri.
Läs mer och lyssna här!
Utlysning: Få externt stöd för robotsatsningar genom nya
checkar
Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er
tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan
ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in
extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta.
Läs mer här!
VAD GÖR DIN VERKSAMHET LÖNSAM?
Välkommen till en handfast utbildning i ekonomi, där du bland annat får
förståelse för vad som driver lönsamhet i er verksamhet.
Den här utbildningen ökar din förståelse för företagets ekonomi och
förklarar svåra samband på ett enkelt sätt. Genom att ha koll på
ekonomin har du bättre möjligheter att utveckla ditt företag så att det
också blir mer lönsamt.
Läs mer och anmäl dig 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, Maria och Åsa
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