Taidekaupunki Mänttä-Vilppula
Elinkeino- ja kehitysyhtiön uutiskirje
28.02.2017
Avaa selaimessa tästä.

Kevättalvi on täynnä tapahtumia! Mänttä-Vilppulan Rekrymessut järjestetään toista kertaa MänttäVilppulan kaupungintalolla torstaina 16.3.2017. Yrittäjät ja työnantajat ovat lähteneet hyvin aktiivisesti
mukaan tapahtumaan. Maaliskuun 20. päivä on aika laittaa näyteikkunat kuntoon, kun visualisti Sanna
Toijala opastaa yrittäjiä Pop-up Mänttä-Vilppulan tiloissa järjestettävässä Visuaalisen markkinoinnin
illassa. Elämän Värit -mattoprojekti on edennyt jo 50 metriin - nyt etsimme yrittäjiä mukaan auttamaan
nuorien työllistämisessä. Kivijalkakauppiaiden yhteistyö jatkuu nyt myös yhteisellä kauppasivustolla!
Mukavaa laskiaistiistaita toivottaa
MW-Kehityksen tiimi

Matkailulla on merkitystä!
Matkailijat käyttivät Mänttä-Vilppulassa yhteensä
lähes 11,2 miljoonaa euroa vuonna 2015, kertoo
vasta valmistunut Tutkimus- ja Analysointikeskus
TAK Oy:n tutkimus. Työn tilasivat MW-Kehitys Oy
yhdessä Serlachius-museoiden kanssa.
Tutkimusraportti kokonaisuudessaan täällä:

Rekrymessut 16.3.2017
Järjestyksessään toiset Mänttä-Vilppulan
Rekrymessut täyttävät jälleen kaupungintalon
messuhulinalla torstaina 16.3. kello 12 alkaen.
Messujen tirehtöörinä toimii Jethro Rostedt ja
paikalla on jälleen monenmoista tapahtumaa!

Lue lisää

Lue lisää
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Näyteikkunat kuntoon! – Visuaalisen markkinoinnin ilta
Pop-upissa 20.3.2017
Tule ottamaan selvää miten visuaalisen markkinoinnin keinoin myymälästä voidaan tehdä
houkuttelevampi, koukuttavampi sekä tuottavampi - ja mikä on näyteikkunan merkitys!
MW-Kehitys ja MEKKU-hanke järjestävät Visuaalisen markkinoinnin illan maanantaina 20.3.2017 kello
17-21 Mänttä-Vilppulan Pop-upissa Länsitorikadulla. Hinta osallistujalle on 40-80 euroa riippuen
osallistujien määrästä. Kouluttajana toimii visualisti Sanna Toijala. Visuaalisen markkinoinnin iltaan
osallistuneilla yrittäjillä on myös mahdollisuus varata Sannalta aika seuraavalle päivälle, jolloin
Sanna tulee opastamaan ja antamaan käytännön vinkkejä paikan päälle yrityksen tiloihin. Ilmoittaudu
mukaan!

Lue lisää

"Menestyvä yritys tuottaa
kilpailuetuja ja
tyytyväisyyttä omille
asiakkailleen"
Mäntän Klubille kokoontui kuusikymmenpäinen
yleisö kuulemaan digimaailman uusista tuulista
MW-Kehityksen ja Piiru-hankkeen järjestämälle
DigiKlubille 9.2. Sarjayrittäjä ja
hallitusammattilainen Kaija Pöysti piti
mielenkiintoisen puheenvuoron
liiketoimintalähtöisestä digitaalisuudesta
konkreettisten esimerkkien kautta. Lisäksi
yhdeksän eri yrityksen edustajaa kertoivat
puheenvuoroissaan millaisia digipalveluja he
tarjoavat.

Lue lisää

Matkalla Suomen
Sydämessä -alue esillä
Hampurissa ja Münchenissä
MW-Kehityksen matkailukoordinaattori Anni
Inkiläinen on käynyt markkinoimassa seitsemän
kunnan Matkalla Suomen Sydämessä -aluetta
Reisen Hamburg ja f.r.e.e. München messuilla
helmikuun aikana.
Saksalaisia messukävijöitä on kiiinnostanut
erityisesti järvirikas luonto, alueella
sijaitsevat kansallispuistot sekä monipuolinen
kulttuuritarjonta.

Lue lisää
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Suosi paikallisia palveluja!
MW-Kehityksen Elävä Kaupunkikeskusta hankkeen kautta on aktivoitu Mäntän ja Vilppulan
kivijalkakauppiaiden yhteismarkkinointia.
Facebookissa toimiva Ostoksilla
Taidekaupungissa -sivusto on Mänttä-Vilppulan
kivijalkakauppiaiden yhteinen kauppasivusto, jolla
on jo 530 tykkääjää ja kaksikymmentä
yrittäjää mukana päivittämässä uutisia.
Tykkäämällä Ostoksilla Taidekaupungissa sivusta Facebookissa saat uutisvirtaasi
paikallisten yrittäjien uusimmat tarjoukset,
kampanjat ja uutuudet.
Lisätietoja sivustosta ja siihen liittymisestä antaa
Mänttä-Vilppulan Elävä kaupunkikeskusta hankkeen projektipäällikkö Mari Tastula puh. 044
737 3372

FB-Sivusto

Elämän Värit -räsymatto
saavutti jo 50 metriä!
Yrittäjä, lähde mukaan projektiin!
Elämän Värit -mattoprojekti tarjoaa paikallisille
nuorille Tutustu Työelämään ja Tienaa kesätyöpaikkoja. Toivomme yrittäjiä mukaan
mattoprojektiiin ja mahdollistamaan kesätyötä
Lue lisää nuorille kesäksi 2017!

Pohjaslahden näkötornin ideointikilpailu ratkesi
Pohjaslahdelle suunnitteilla olevan näkötornin ulkoasusta käynnistettiin joulukuussa ideointikilpailu.
Tammikuun lopulla valitsijaraati kokoontui arvioimaan idearikkaita kilpailuehdotuksia, joista kaikista löytyi
jotakin hyödynnettävää. Voittajaksi kruunattiin Lasse Lindellin "Pitsihuvila", jonka pohjalta suunnittelua
lähdetään nyt viemään eteenpäin.
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Hyppönen luennoi
Keurusselän Nuorkauppakamari tuo Henkka
Hyppösen luennoimaan Hotelli Keurusselkään
muutoksen johtamisesta ja pelon hallitsemisesta.
Tilaisuus on pe 17.3.2017 kello 14-17:30.
Lippuhinnat ja ilmoittautumisohjeet:

Pirkanmaan
työllisyyskatsaus: muutos
parempaan tapahtunut
Työnhakijoiden lukumäärä oli vuoden 2017
tammikuussa huomattavasti matalampi kuin
vuoden 2016 tammikuussa. Työttömiä
Pirkanmaalla oli tammikuussa 35 539 henkilöä,
laskua vuositasolla lähes 10 %:ia. Pirkanmaan
työttömyysaste oli 14,6 ja Mänttä-Vilppulan 14,3.
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Pirkanmaalla kasvavaa
kysyntää yritysrahoitukselle

Kevään PK-yritysbarometri
julkaistiin

Pirkanmaan ELY-keskuksen
yritysrahoituskatsaus vuodelta 2016 osoittaa, että
yrityksissä on halu kehittää toimintaansa ja
henkilökuntansa osaamista julkisten
yrityspalvelujen avulla. Viime vuonna
kehittämisavustusta myönnettiin 74 yritykselle
yhteensä 3,4 miljoonaa euroa.

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä TEM julkaisevat
kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka
kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa
ja taloudellista toimintaympäristöä.
Ylä-Pirkanmaan seutukunnan yrittäjien arviot
löytyvät Pirkanmaan seuturaportista.
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Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 488 811
info@mw-kehitys.com

Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen, klikkaa tästä.
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