Taidekaupunki Mänttä-Vilppula
Elinkeino- ja kehitysyhtiön uutiskirje
28.03.2017
Avaa selaimessa tästä.

Keväinen tervehdys kehitysyhtiöstä! Mänttä-Vilppulan Elävä kaupunkikeskusta -hanke järjestää
pääsiäisteemaisen näyteikkunakilpailun kivijalkakauppiaille. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan kisaan!
Kevään edetessä kehitämme myös Ostoksilla Taidekaupungissa brändiä yhteisellä
markkinointimateriaalilla. Maaliskuussa järjestetyt Rekrymessut keräsivät jälleen huiman määrän
vierailijoita kaupungintalolle ja messuille osallistuneet työnantajat kiittelivät työnhakijoita aktiivisuudesta.
Huhtikuussa on luvassa ennätysmaton kudontamaraton ja yrittäjille suunnattu some-seminaari.
Esittelemme tässä uutiskirjeessä myös SPR:n Taikaisin työelämään -hankkeen ja kerromme mm.
Keurusselän kehittämisestä!
Aurinkoisia ja keväisiä päiviä toivottaen,
MW-Kehityksen tiimi

Vielä ehdit mukaan
pääsiäisen
näyteikkunakilpailuun!
Yrittäjä, voit ilmoittautua vielä 30.3. asti koko
huhtikuun kestävään näyteikkunakilpailuun. Tee
näyteikkunastasi pääsiäisteeman mukainen ja
kävijöitä houkutteleva!

Lue lisää
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Ostoksilla
Taidekaupungissa -brändiä
kehitetään
Ostoksilla Taidekaupungissa -Facebooksivustolla Mänttä-Vilppulan kivijalkakauppiaat
voivat ilmoitella tarjouksistaan ja tuotteistaan. Nyt
Ostoksilla Taidekaupungissa -brändille on
suunnitteilla yhtenäistä ilmettä tukemaan
uudenlaista markkinointimateriaalia.

Lue lisää

Palkkatuella siirtäminen on
yritykselle joustava kokeilu
SPR:n Mäntän osasto työllistää vuosittain noin 30
henkilöä palkkatuella erilaisiin työtehtäviin.
Palkkatuella työllistetty henkilö voidaan myös
siirtää yritykseen töihin, jolloin yritykselle ei synny
mitään kustannuksia työntekijästä. - Siirtäminen
on 1-2 kuukautta kerrallaan kestävä yritykselle
riskitön ja joustava kokeilu, kertovat Anne
Kirvesniemi ja Tea Turpeinen.

Lue lisää

Keurusselän tulevaisuutta
rakennettiin
Keurusselkä Region -tulevaisuusseminaarissa
21.3.2017 katsottiin tulevaisuuteen Keuruun ja
Mänttä-Vilppulan seuduilla sekä kuultiin
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen
tutkimusjohtaja Tuomas Kauhasen mielenkiintoisia
näkemyksiä maaseudun tulevaisuudesta ja
nuorten haaveista asua kaupunkien läheisellä
maaseudulla.

Lue lisää
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Rekrymessuilla 450 kävijää
Mänttä-Vilppulassa toista kertaa järjestetyillä
Rekrymessuilla oli tarjolla 150 työpaikkaa.
Messuständeillä oli yli 30 työnantajaa
esittelemässä avoimia paikkoja. Työnantajat
kertoivat jo paikan päällä messuilla, että sopivia
työnhakijoita on ollut liikkellä. Työnhakijoiden
asennetta kehuttiin myös. Hakijat olivat tosissaan
liikkeellä ja hyvin valmistautuneita; heillä oli
mukanaan cv-pinkkoja työnantajille jaettavaksi ja
he tulivat rohkeasti esittäytymään.

Lue lisää

Taidekaupunki
Supermessuilla 21.-23.4.
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa
järjestetään huhtikuun lopulla Supermessut, joiden
teemoina ovat Kotimaan Matkailu, Puutarha,
Design- ja käsityötori, OutdoorErä ja Keräilyn
kevät.
Taidekaupunki Mänttä-Vilppula osallistuu
messuille yhteisosastolla Serlachius-museoiden
kanssa. Osastolla on esillä kesän tulevaa
matkailutarjontaa, mm. Kitusuon Sofia
ooppera sekä muita kesän festivaaleja.
Taidekaupungin tarjonnan löydät osastolta E 40.
Tervetuloa!

Supermessut

Mää oon somessa seminaari yrittäjille 17.5.
Noin 57 prosenttia yrittäjistä hyödyntää SOMEa
liiketoiminnassaan ja lähes 90 prosenttia
suomalaisista käyttää jotain sosiaalisen median
kanavaa. Kuuluthan sinäkin enemmistöön?
Tamkin liiketalouden opiskelijat järjestävät
yhteistyössä MW-Kehityksen ja Serlachiusmuseoiden kanssa yrittäjille suunnatun Someseminaarin.
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Lähes satametrinen matto
kasassa
Osallistu kudontamaratonille!
Elämän Värit -räsymattoprojekti on
ennätysvauhdissa ja räsymattoa on kudottu jo
lähes sata metriä. Pop-upissa järjestetään
torstaista 27.4. lauantaihin 29.4. kestävä 48-tunnin
kudontamaraton, jolloin mattoa syntyy yötä
päivää. Osallistu ennätyksen tavoitteluun ja lähde
mukaan kutomaan non-stopina Suomen pisintä
räsymattoa! Varaa kudonta-aikasi maratonille
pop-upista tai Taitokeskus Mäntästä.

Lue lisää

Asiakkaalle täytyy saada
jäämään nälkä
Myymälän tulee jatkuvasti päivittää
omaa ilmettään ja näyteikkunoitaan,
opasti visualisti Sanna Toijala.
MEKKU-hankkeen järjestämään Visuaalisen
markkinoinnin iltaan osallistui 17 henkilöä
kymmenestä eri yrityksestä. Illan aikana opittiin,
että oikealla tuotesijoittelulla voidaan saada
asiakas kiertämään myymälää ja tekemään
löytöjä ja heräteostoksia. Asiakkaalle täytyy
saada jäämään "nälkä", jotta hän palaa
myymälään uudemman kerran.
Visualisti Sanna Toijalalta on varattavissa vielä
muutamia myymäläkohtaisia konsultointeja
5.4.2017! Ota yhteyttä Mariin: 044 737 3372
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Markkinoinnin ja
asiakkuuksien johtaminen
-kehitysohjelma pk-yritysten
avainhenkilöille alkaa toukokuussa
Kehitysohjelmassa keskitytään yrityksesi
myynnin kehittämiseen, markkinoinnin
tehostamiseen ja asiakkuuksien johtamiseen.
Tavoitteena on tuloksellisuuden parantaminen ja
liikevaihdon kasvu. Ohjelma vahvistaa myös
alueellista yhteistyöverkostoasi ja auttaa
kohdentamaan yrityksesi sisäisten resurssien
käyttöä. Pirkanmaan ELY rahoittaa 70%
osallistumisesta.

Lue lisää

Ylä-Pirkanmaan työllisyystilanne on parantunut paljon
Pirkanmaan ELY-keskuksen helmikuun työllisyyskatsaus kertoo työttömyyden vähentyneen
Pirkanmaan maakunnassa eniten Ylä-Pirkanmaalla, 17 prosenttia vuoden takaiseen tilanteeseen
verrattuna. Lukumääräisesti tämä tarkoittaa 254 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuoden 2016
helmikuussa. Mänttä-Vilppulassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuussa 14,2
prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 618 henkilöä. Avoimia työpaikkoja mol.fi -palvelussa oli
helmikuussa Mänttä-Vilppulassa 64.

Lue lisää

Yhteistyökumppaneiden tapahtumia ja tiedotteita
Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n maaliskuun 2017 uutiskirje
Pirkanmaan ELY-keskuksen maaliskuun 2017 uutiskirje
Ensimetrin kevään Minustako Yrittäjä -infotilaisuudet
Uusyrityskeskus Ensimetrin Yrittäjän talouskoulu 4.4.2017

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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