Taidekaupunki Mänttä-Vilppula
Elinkeino- ja kehitysyhtiön uutiskirje
12.10.2016
Avaa selaimessa tästä.

Syyskuun lopussa Mänttä-Vilppulassa järjestetyt Rekrymessut ylittivät odotukset niin kävijöiden kuin
avoimien työpaikkojenkin osalta. Mänttä-Vilppulan kaupungin ja MW-Kehityksen yhteistyönään
järjestämät messut tulevat saamaan jatkoa! Samaan aikaan kun kaupungintalo täyttyi
rekrymessuvieraista, koordinoi MW-Kehitys Suomen matkailutoimijoiden suurseminaaria
Mäntässä. Syyskuun lopussa osallistuttiin Alihankintamessuille ja Pop up-tilassa tapahtuu monenmoista!
Uutiskirjeessämme näistä ja monista muista,
vilkasta syksyä toivottaen MW-Kehityksen tiimi!

Alihankintamessuilla kävi
positiivinen kuhina

Rekrymessut keräsivät
kiitosta ja kävijöitä

MW-Kehitys osallistui tuttuun tapaan
paikkakunnan yritysten kanssa Tampereella
järjestetyille Alihankintamessuille 27-29.9.2016,
joilla rikottiin jälleen kävijäennätys. Messuja
kommentoi myös ensimmäistä kertaa omalla
osastolla osallistunut Eetu Nikkilä Niksor Oy:stä.

Kaupungintalo oli ääriään myöten täynnä 22.9.
järjestetyillä Rekrymessuilla. Messuvieraita oli
465, näytteilleasettajia 40 ja avoimia työpaikkoja yli
80. Kävijät kehuivat messujen tunnelmaa ja
yritysten edustajat kokivat tilaisuuden
tarpeelliseksi.

Lue lisää

Lue lisää
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Yrittäjäillassa peräänkuulutettiin
luovuutta ja yhteistyötä
Kaupungin, kehitysyhtiön ja
yrittäjäyhdistyksen yrittäjäillassa 4.10. kuultiin uudesta
kaupunkistrategiasta elinkeinoelämän näkökulmasta
sekä Pirkanmaan Yrittäjät ry:n toimitusjohtajan terveisiä
yrittäjäyhdistyksen tavoitteista.

Lue lisää

TeknologiaTiistai 29.11.
Ammatillisten ja oppilaitosten ja teknologiayritysten
valtakunnallisena tapahtumapäivänä tapahtuu
myös Mänttä-Vilppulassa! TeknologiaTiistai päivän aikana tarjotaan tietoa ammatillisesta
koulutuksesta, ammattiosaajista ja
osaamistarpeista.
Yrittäjät, tervetuloa! Mukana MSKK:lla on jo
joukko paikkakunnan yrityksiä, vielä mahtuu
mukaan! Ohjeita linkin takaa:

Lue lisää

Vuoden yrittäjä on Sähkötyö Ari Heinonen Oy!
Mäntän ja Vilppulan Yrittäjät ry on valinnut vuoden yrittäjäksi sähköasentaja Ari Heinosen, joka on
onnistunut kasvattamaan 25 vuodessa yhden miehen yrityksensä viisi henkilöä työllistäväksi
yritykseksi. Mänttä-Vilppulan yrittäjäjuhlaa vietettiin Liidan Kievarissa Kolhossa lauantaina 8.9.2016.
Valintaa olivat juhlistamassa paikalliset yrittäjät, kaupungin ja kehitysyhtiön edustajat.
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Suunta-hanke auttaa
yrityksen henkilökunnan
osamisen kehittämisessä

Tutustu Mänttä-Vilppulan
myynnissä oleviin yrityksiin
ja liiketiloihin!

MW-Kehityksen hallinnoimassa Suuntahankkeessa on vielä rahoitusmahdollisuuksia
jäljellä! Jos mietit, miten kehittäisit yrityksesi
liiketoimintaa tai henkilöstön osaamista, ota
yhteyttä! Suunnitellaan toimenpiteet yhdessä.

Etsitkö liiketilaa tai harkitsetko yritystoiminnan
aloittamista tai laajentamista?

Suunta-hanke tähtää mikro- ja pk-yritysten
osaamisen ja innovointikyvyn uudistamiseen.
Erityisenä painopisteenä on myös
oppilaitosyhteistyön kehittäminen, yritysten ja
oppilaitosten välille. Olemme saaneet hyviä
tuloksia aikaan! Ota selvää yrityksesi
mahdollisuuksista!

Mänttä-Vilppulan alueella myynnissä tai
vuokrattavana olevia liiketiloja ja jatkajaa
etsiviä yrityksiä on koottu syksyn mittaan
kehitysyhtiön Myynnissä-palstalle.
Ilmoittaminen ei maksa mitään, ja tiedot voi
ilmoittaa sähköpostitse info@mw-kehitys.com

Lue lisää

Lisätietoja:
Tero Turunen, 044 525 3266
Pasi Mäkinen, 044 517 5107
etunimi.sukunimi@mw-kehitys.com

Suoma ry:n seminaari
Mänttä-Vilppulassa

Yrittäjä, ilmoittaudu mukaan
matkailuverkostoon!

Mänttä-Vilppula isännöi Suomen
matkailuorganisaatioiden vuosiseminaaria
syyskuun lopussa. Seminaarissa kuultiin
mielenkiintoisia puheenvuoroja muutoksesta, mm.
Saimi Hoyer kertoi tiestään mallimaailmasta
matkailuyrittäjäksi. Taidekaupunki esittäytyi
syyskuussa myös Suoma ry:n myyntikiertueella.

Vuodesta 2014 lähtien tehtyä Matkalla Suomen
Sydämessä -matkailumarkkinointiyhteistyötä
jatketaan jälleen vuonna 2017. Painopisteenä on
kansainvälinen matkailumarkkinointi ja
esitetuotanto tehdään saksaksi, englanniksi,
venäjäksi ja suomeksi. Ilmoittautumiset 21.10.
mennessä!

Lue lisää

Lue lisää
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Pop-upissa
tapahtuu!
Pop-upissa on lokakuun ajan
palkitun korutaiteilija Christine
Jalion näyttely. Luvassa on
myös teatteriesityksiä sekä
aikuisille että lapsille ja
monenlaista vaatemyyntiä!
Tutustu Pop-up MänttäVilppulan tapahtumiin:

Lue lisää

Kasvupalvelut maakuntiin
ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maakuntien liittojen tehtävät siirtyvät lähes kokonaisuudessaan
tuleville maakunnille vuodesta 2019 alkaen. TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan uudeksi julkiseksi
kasvupalveluksi, joka toteutetaan tilaaja-tuottajamallilla.

tem.fi/maakuntauudistus

Ruovesi etsii Helvetinjärven
alueen matkailutoimijaa
Helvetinjärven kansallispuisto on Ruoveden
kunnan matkailu vetonaula, jossa vierailee
vuosittain noin 30 000 kävijää. Kunta omistaa
kansallispuistosta Kankijärvi-nimisen tilan, jossa
sijatsevat kioskirakennus keittiöineen sekä wc/suihkurakennus. Alueelle tullaan kaavoittamaan
matkailupalveluiden alue, jossa otetaan huomioon
tulevan toimijan ehdotukset. Helvetinjärven
matkailupalveluiden järjestämisestä
kiinnostuneiden pyydetään toimittamaan hakemus
kirjaamo(at)ruovesi.fi viim. 23.11.2016.

Lähiesimiestyön
ammattitutkinto alkaa
Virroilla
Onnistu esimiehenä! Lähiesimiestyön
ammattitutkinto työryhmän, tiimin, tuoteryhmän,
myyntiryhmän, osaston, palveluyksikön tai
vastaavan vetäjille ja päivittäisjohtamisen
tehtävissä toimiville Tredun Virtain
toimipisteessä 13.3.2017-31.5.2018.
Hakuaika: 16.9.2016–5.2.2017

Lue lisää

Lue lisää
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Kasvua yrittämiseen ja
työllisyyteen!
Minustako yrittäjä?

Mistä apu yritystoiminnan kasvuun?
Miten rahoitan yritykseni kasvun?
Miten pääsen kansainvälisille markkinoille?
Löydänkö osaajia yritykseeni?
Näihin kysymyksiin saat apua ja
ratkaisuvaihtoehtoja TE-palveluiden järjestämässä
KasvuStartti-tapahtumassa 25.10.2016. Lisäksi
kuulet mielenkiintoisia yritystarinoita sekä
Madventuresin Rikun ja Tunnan rohkaisevat
jyrähdykset unelmista, yrittämisestä ja maailman
muuttamisesta.

Uusyrityskeskus Ensimetri järjestää
yritystoimintaa harkitseville tai aloittaville
Minustako yrittäjä? – infotilaisuuksia noin kolmen
viikon välein. Tutustu tarkempaan sisältöön ja tule
kuulemaan olisiko sinustakin yrittäjäksi.
Tervetuloa!
Ti 18.10. klo 16:30 – 19:30
Ti 08.11. klo 13:00 – 16:00
Ti 29.11. klo 16:30 – 19:30

Lue lisää

Lue lisää

Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 488 811
info@mw-kehitys.com

Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen, klikkaa tästä.

5/5

