Taidekaupunki Mänttä-Vilppula
Elinkeino- ja kehitysyhtiön uutiskirje
16.11.2016
Avaa selaimessa tästä.

Marraskuun uutiskirjeessä olemme jo hyvin jouluisissa tunnelmissa! Haluamme aktivoida jouluostosten
tekoa paikallisista liikkeistä, ja siksi käynnistämme Taidekaupungin kaunein jouluikkuna -kilpailun.
Kutsumme yrittäjät mukaan osallistumaan kilpailuun omilla joulunajan näyteikkunoillaan!
Esittelemme kattavasti myös kaikki joulunalusajan tapahtumat Mänttä-Vilppulassa.
Olemme mukana TeknologiaTiistai -tapahtumassa Mäntän seudun koulutuskeskuksella 29.11.,
tervetuloa mukaan! Kutsumme yrittäjät myös RALLIA JA KUMPPANUUTTA -yritysiltaan 13. joulukuuta
- kannattaa tulla kuulemaan miten rallin Club Mänttä -verkosto synnytetään ja miten voit yrityksesi
kanssa siihen osallistua.
Joulunodotusterveisin, MW-Kehityksen tiimi

Onko sinulla kaupungin
kaunein jouluikkuna?
Osallistu kilpailuun!
Yrittäjä, osallistu kisaan, jossa äänestetään
Mänttä-Vilppulan kauneinta jouluikkunaa! Samalla
saat näkyvyyttä näyteikkunallesi!
Keräämme kilpailuun osallistuvat näyteikkunat
pikaisesti ma 21.11. mennessä ja autamme
tarvittaessa ikkunan kuvaamisessa. Julkaisemme
näyteikkunakuvat nettisivuillamme sekä
Taidekaupungin Facebook- ja Instagramkanavilla.
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Taidekaupungin
joulunalusaika on täynnä
tunnelmaa!
Mänttä-Vilppula on täynnä monenlaisia
mielenkiintoisia joulutapahtumia. Ohjelmistossa on
muun muassa laulu- ja musiikkituokioita,
tonttuleikkejä, hevosajelua, lämäyskisaa,
Joulupukin vierailuja, myyjäisiä, arpajaisia,
jouluaskartelua, joulunajan tarjoiluja ja tietenkin
jouluvalojen sytyttelyä.
Mäntän joulukatu avataan perjantaina 25.11.,
jonka jälkeen koko kylän kaksipäiväinen joulurieha
jatkuu Mäntässä aina lauantai-iltaan saakka.
Lauantaina 26.11. avautuu Vilppulan perinteikäs
joulukatu jo 50. kerran. Pohjaslahdella
kokoonnutaan lauantaina 26.11. koko kylän
pikkujouluun Kylätalolle. Kolhoon joulutunnelmaa
tuo puolestaan kirkolla 2.12. järjestettävä
Kulkurinkuusi -tapahtuma.
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Yrittäjät, tervetuloa
TeknologiaTiistai tapahtumaan!
TeknologiaTiistai on valtakunnallinen
tapahtumapäivä, jonka on organisoinut
Teknologiateollisuus ry. Tapahtumapäivää
vietetään yli 50 paikassa samaan aikaan.
Mäntän seudun koulutuskeskuksessa on avoimet
ovat metalliosastolla, 3D-tulostamisen esittelyä,
huutokauppaa ja tietoa esimerkiksi
työssäoppimisjaksoista! Mukana on myös
paikallisia yrityksiä.
MW-Kehitys on mukana metalliosastolla ja tarjoaa
kävijöille pullakahvit! Tervetuloa mukaan!
TeknologiaTiistai 29.11.2016 kello 12-17.

Mainos
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Tervetuloa RALLIA JA
KUMPPANUUTTA yritysiltaan ti 13.12.2016!
Tule kuulemaan Serlachius-museo Gustafille
tiistaina 13.12. kello 17-19, miten rallin Club Mänttä
–verkosto synnytetään ja lähde yrityksesi kanssa
osaksi huikaisevaa tarinaa! Ilmoittaudu pe 9.12.
mennessä: info@mw-kehitys.com
Kansainväliset huippumanagerit vievät nuoria
ralliajajia maailmalle. Nyt tällä menestyspolulla on
Mänttä-Vilppulan oma sankari Aki Sahila. MänttäVilppulan kaupunki ja MW-Kehitys ovat
tukemassa paikallisten yritysten ralliverkoston
syntyä. Paikalla kumppanuusmalleja ja
yritysyhteistyötä esittelemässä Kim Vatanen ja
Atte Varsta sekä tietysti Aki!
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Kutsu järjestö- ja
yhdistystoimijoille

Teemaklinikka: Alkavan
yrityksen talousasiat

Mänttä-Vilppulan kaupunki ja MW-Kehitys
kutsuvat kaikki kaupungissa toimivat järjestöt ja
yhdistykset kuulemaan uudesta
kaupunkistrategiasta, kulttuuripajojen tuloksista ja
tulevista tapahtumista! Tilaisuus on keskiviikkona
7.12. kello 17-19 valtuustosalissa. Tervetuloa!

Tekes ja Pirkanmaan ELY-keskus järjestävät
Teemaklinikan 21.11., joka on suunnattu kaikille
yrityksen taloudenhoidosta ja rahoituksesta
kiinnostuneille sekä niille, joilla on mielessään hyvä
idea tai keksintö, josta haluaa lähteä kehittämään
liiketoimintaa.

Kutsu
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Kansainvälinen
matkailumarkkinointi vaatii
yhteistyötä ja panostusta
markkinointitoimenpiteisiin
- Suomella on nyt hyvä noste kansainvälisissä
matkailupiireissä, siihen saumaan on hyvä iskeä
markkinointiponnistuksilla, innosti Nordic
Marketing Gmbh:n toimitusjohtaja Jan
Badur Skypen välityksellä Autereen tuvalle
kokoontuneella matkailuväelle. Tärkeää
kansainvälisessä markkinoinnissa on
palvelukulttuuri, jatkuvuus ja nopea reagointi.
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Kirsi-Klaudia Kankaan
taidenäyttely
3D-tulostusta Pop-upissa
marraskuun ajan

Mänttä-Vilppulan pop-upissa on marras-joulukuun
ajan esillä kiehtova Kirsi-Klaudia Kankaan
taidenäyttely.

Saskyn viimeisen vuoden tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opiskelijat ovat
suorittamassa työssäoppimisjaksoaan.

Kurkkaa kaikki tapahtumat nettisivuilta:

Pop-upissa
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tapahtuu

Pirkanmaa 2019
Tutustu sote- ja
maakuntauudistuksen
sivustoon:
www.pirkanmaa2019.fi
Maakuntakierroksen
Mänttä-Vilppulan
keskustelutilaisuuden tallenne
löytyy täältä!

Ruoveden Helvetinjärven matkailupalveluiden tuottaja
edelleen haussa
Vapaamuotoiset hakemukset 23.11.2016 mennessä osoitteella kirjaamo(at)ruovesi.fi
Hakemuksiin liittyvissä kysymyksissä auttaa elinkeinoasiamies Seppo Laukkanen, puh. 044 787 1304,
seppo.laukkanen(at)ruovesi.fi
Helvetinjärven kansallispuisto on Ruoveden matkailun kärkikohteita. Alueella vierailee vuosittain noin 30
000 kävijää. Tulevaisuudessa Helvetinjärven alueen hyödyntäminen kunnan matkailussa tulee olemaan
entistäkin merkittävämmässä asemassa. Alueelle tullaan kaavoittamaan matkailupalveluiden alue, jossa
otetaan huomioon tulevan toimijan ehdotukset. Ruoveden kunta omistaa kansallispuistosta Kankijärvinimisen tilan. Tilalla on noin 35 m² kokoinen kioskirakennus, johon on mahdollista rakentaa
ruoanvalmistukseen tarvittavat keittiölaitteet. Alueella on myös wc-/suihkurakennus, jonka ylläpito kuuluu
matkailupalveluiden järjestäjälle.
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Testaa ideasi Tekesin innovaatiosetelillä!
Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka
haluavat nopeasti selvittää uuden tuotteen, palveluidean tai keksinnön jatkokehityskelpoisuutta,
käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien ja kokeilujen avulla.
Innovaatiosetelillä voi ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseen. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv)
ja sen voi käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan.
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Tienvarsimainonta vapautui
Tienvarsimainontaa koskeva lainsäädäntö muuttui 15.8.2016. Aiemmin maantielain 52 §:ään sisältynyt
lähtökohtainen ulkomainosten asettamisen kielto poistettiin ja mainosten sijoittamisessa siirryttiin
ilmoitusmenettelyyn. Lakimuutoksen jälkeen ei enää arvioida mainoksen tarpeellisuutta liikenteen ja
matkailun kannalta, vaan mainoksen asettamisen rajoitukset perustuvat yksinomaan
liikenneturvallisuus-, tienpito- ja ympäristönäkökohtiin.
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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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