
   

 

MW-kehitys Oy:n ja Yrke Kiinteistöt Oy:n   

uutiskirje  

 

Marraskuu 2012 

Vuosi lähestyy loppuaan ja on taas aika tehdä 

katsaus nykytilanteeseen. Energiateollisuuden 

mahdollisuudet vientiin ovat kasvussa, kun Saksa 

purkaa ydinvoimaa ja tarvitsee uusia energia-

muotoja käyttöönsä. Muutoin talvesta on tulossa 

aika haastava, koska esim. EK:n mukaan kaikilla 

aloilla on suhdannekuva synkentynyt. Tosin vii-

meiset uutiset telakkateollisuuden tilauksista tuo 

vähän valoa vientiteollisuudelle.  

MW-Kehitys Oy ja Ylä-Pirkanmaan Seutuyhdistys 

yhdistävät toimintansa.  

 MW-Kehitys Oy:llä ja Ylä-Pirkanmaan seutuyhdis-

tys ry:llä on molemmilla ollut jo vuosien ajan yh-

teisiä aluekehittämistoimia ja -hankkeita. Jatkos-

sa MW-Kehitys Oy hoitaa edelleen Mänttä-

Vilppulan kaupungin elinkeinoasioita: yritysten 

kehittämispalveluita sekä toimitila- ja sijoittumis-

palveluita. MW-Kehitys Oy:n toiminta laajentuu 

seudullisten kehittämishankkeiden hallinnoinnin 

osalta, ja jatkossa MW-Kehitys Oy ottaa myös 

enemmän vastuuta matkailusta ja taidekaupunki-

imagon kehittämisestä. 

Tapahtumia meillä ja maailmalla 
 
KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISTYMISESTÄ 

Tarjolla on asiantuntijatietoa kansainvälistymi-

seen liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista ja ko-

kemuksia kansainvälisillä markkinoilla toimivista 

pk-yrityksistä.  

Aika: Torstai 22.11.2012 klo 09.00 -16.00 

Paikka: Hotelli Keurusselkä Keurusseläntie 134, 

Keuruu 

Lisätietoja tapahtumista:  www.mw-kehitys.com. 

DUBAI JA ABU DHABI 14.1.- 18.1. 2013  

MW-Kehitys ja Exico Oy järjestävät matkan  Abu 

Dhabiin tutustumaan Lähi-idän suurimpaan ym-

päristöalan tapahtumaan World Future Energy 

Summitiin, mikäli saamme 4 yritystä mukaan. 

Matkaan on liitetty myös ennalta sovittuja yritys-

tapaamisia.  

Lisätietoja: Jonna Haapamäki-Syrjälä  puh. 050 

384 6851 tai yllä mainitussa seminaarissa.  

 

 

Kehittämishankkeilla lisää tehoa toimintaan 

MW- Kehityksellä on hankkeita, joiden avulla 

voidaan tukea yritysten liiketoiminnan kehittä-

mistä.  Tämän vuoden aikana hankkeilla on tehty 

jo noin 30 erilaista kehittämistoimenpidettä aina 

sähköisen markkinoinnin kehittämisestä kustan-

nustehokkuuden ja asiakashallinnan tehostami-

seen.  

Ole meihin yhteydessä, niin tehdään sinunkin 

yritykselle kehittämissuunnitelma ja etsitään so-

pivat asiantuntijat viemään kehittämisasioita 

eteenpäin.  

Lisätietoja hankkeista:  www.mw-kehitys.com. 

Yrke Kiinteistöt tarjoaa toimitiloja yrityksil-

le. 

Tarvitseeko yrityksesi toimitiloja tai onko toimiti-

lat jäänyt pieniksi. Yrke Kiinteistöt Oy etsii ja voi 

tarvittaessa rakentaa täysin asiakkaan vaatimuk-

sia vastaavat toimitilat ja vuokrata ne edelleen 

ko. asiakkaalle ja jotka asiakas voi sitten lunastaa 

itselleen hänelle sopivalla hetkellä.   

Tällä hetkellä on vapaana niin teollisuus, -varasto- 

kuin toimistotilaakin.  

Lisätietoja: Ismo Korhonen, puh. 040 169 3276 

Aamukahvitilaisuuksia 

Seuraava Kaupungin ja MW-Kehityksen järjestä-

mä yritysten aamukahvitilaisuus järjestetään KMV 

–Turvapalvelut Oy:llä 13.12.2012 klo 09.00.  

Uutiskirje ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja seuraa-

van kerran helmikuussa 2013.  


