Taidekaupunki Mänttä-Vilppula
Elinkeino- ja kehitysyhtiön uutiskirje
7.9.2016
Avaa selaimessa tästä.

Tervetuloa lukemaan MW-Kehityksen uutta uutiskirjettä!
Uutiskirjeemme ulkoasu on uudistunut ja piristynyt. Jatkossa kuulet meistä kuukausittain.
Uutiskirjeissämme kerromme ajankohtaisista Mänttä-Vilppulan ja lähialueiden elinkeinoelämän ja
kehittämisen uutisista, tapahtumista ja koulutuksista.
Mukavaa syyskautta toivottaa MW-Kehityksen tiimi

Vetovastuut vaihtuivat
Elokuun puolivälistä alkaen MW-Kehityksen
toimitusjohtajana on toiminut Antti Korkka ja Yrke
Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajana Pasi Mäkinen.

Lue lisää

Matkailukesässä paljon
kävijöitä
Sekä Mäntän Kuvataideviikot että Mäntän
Musiikkihjuhlat tekivät uudet
kävijäennätyksensä. Matkailuinfossa kesä oli
myös vilkas ja kävijämäärät kasvoivat.

Lue lisää
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Strategiassa
tähdätään Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi
Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto hyväksyi
5.9. uuden kaupunkistrategiansa. Vuonna
2026 Mänttä-Vilppula on Suomen vetovoimaisin ja
tunnetuin Taidekaupunki. Yhtenä strategian
kärkitoimenpiteenä Taidekaupunki lähtee
rohkeasti hakemaan Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Lue lisää

Matkahuollon lippupalvelut
Matkailuinfosta
MW-Kehityksen ylläpitämän Mänttä-Vilppulan
matkailuinfon tarjonta on laajentunut elokuun
alussa, kun matkailuinfo on ottanut hoitaakseen
Matkahuollon matkalippujen myynnin.
Matkailuinfosta on saatavana niin opiskelijoiden
Kelan tukemat matkakortit kuin muutkin
seutulipputuotteet. Saatavana on myös yksittäisiä
matkalippuja, opiskelijakortteja sekä aikatauluja.
Tarvittaessa asiakkaita autetaan myös sopivan
linja-autovuoron löytämisessä.
Matkailuinfo on avoinna tiistaista perjantaihin kello
10-16 osoitteessa Seppälän puistotie 2.

Lue lisää

Yrittäjien aamukahvitilaisuudet uudella konseptilla
MW-Kehitys järjestää jatkossa yrittäjätilaisuuksia yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa.
Tilaisuuksissa on tavattavissa henkilöitä Mäntän ja Vilppulan Yrittäjät ry:stä, MW-Kehityksestä sekä
kaupungilta. Jatkossa näitä yrittäjätilaisuuksia on hieman harvemmin kuin joka kuukausi.
Ensimmäinen yrittäjäilta järjestetään tiistaina 4.10.2016. Tilaisuuteen on lupautunut puhumaan
Pirkanmaan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Pasi Mäkinen. Lisätietoa tilaisuudesta tulossa pian!
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Paikallista huippuosaamista
esillä Alihankintamessuilla
MW-Kehityksen ja paikallisten yritysten
yhteisosaston löydät Tampereen Messu- ja
urheilukeskuksessa järjestettävien
Alihankintamessujen osastolta D250.
Tervetuloa messuille 27.-29.9.2016!

Lue lisää

50 avointa työpaikkaa!
Ensimmäistä kertaa järjestettävillä MänttäVilppulan Rekrymessuilla on esillä suuri määrä
avoimia työpaikkoja. Esillä on yritysten lisäksi
myös koulutusta, TE-palveluja, yhdistyksiä, tietoa
yrittäjän uraa suunnitteleville sekä hauskaa ja
kiinnostavaa ohjelmaa, mm. robotteja, pikakampauksia, CV-kuvaus ym! Tervetuloa!

Messumainos

Myynnin ja
markkinoinnin
tehovalmennusta
Mäntässä
Kasvua yrityksesi liikevaihtoon
ja onnistumisia asiakkaiden
kanssa! Neljä työpajaa syyslokakuussa, vetäjinä markkinoinnin ammattilaiset Sirpa
Seppä ja Jouko Pitkänen.
Vielä ehdit ilmoittautua mukaan:

Koulutusesite

POP-UP
kiinnostaa!
Pop-up Mänttä-Vilppulan tila on
ollut avoinna kahden kuukauden ajan yhdellä kaupungin
näkyvimmistä paikoista. Vastaanotto sekä kaupunkilaisilta
että alueen yrittäjiltä on ollut
positiivinen.

Lue lisää
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Pop-up:issa tapahtuu!
Tiistaina 13.9.2016 Pop-up Mänttä-Vilppulan
tiloissa vietetään naisten iltaa kello 18-21.
Tilaisuudessa on asiaa syksyn hiustrendeistä,
muodista, arjessa jaksamisesta jne. Tervetuloa!
Marikaisan liike rantautuu Pop-up:iin myymään
Marimekon tuotteita 7.-8.10.2016!
Syksyn näyttelyt Pop-up:issa:
Syyskuussa esillä Raine A. Sahrmannin
veistoksia, maalauksia ja grafiikkaa
Lokakuussa Christine Jalion korutaidetta
Marraskuussa Kirsi-Klaudia Kankaan
fantasiatauluja ym.

Lue lisää

Matkailumarkkinoinnin koulutusohjelma alkaa Mäntässä
Markkinointiviestinnän ammattitutkintoon valmistava koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat
matkailu- ja/tai palvelualan yrityksissä markkinoinnin tehtävissä. Opintojen avulla markkinoinnin ja
myynnin parissa toimiva pystyy poimimaan ja toteuttamaan uusia ideoita ja vaihvistamaan omaa
rooliaan. Koulutuksessa käsitellään matkailumarkkinoinnin teemojen lisäksi taloutta, juridiikkaa, myyntiä
sekä viestintää.
Koulutuksen järjestävät Sastamalan Koulutuskuntayhtymän Aikuiskoulutusosasto ja NordicMarketing
Finland. Koulutus on monimuotokoulutusta, lähiopetus toteutetaan Mäntässä. Haku päättyy 26.9.2016

Koulutusesite

Yhteistyökumppanien koulutuksia ja tilaisuuksia:
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Sosiaalisen median kanavat iltawebinaari
Maksuttomana webinaarina toteutettava
yleiskatsaus sosiaalisen median kanaviin.
Webinaari koostuu noin tunnin teoriaosuudesta,
jonka jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä.
Ilmoittautuminen 9.9. mennessä.

Kasvuun johtaminen
Valmennusohjelma kasvua ja kehitystä aktiivisesti
hakeville pirkanmaalaisille pk-yrityksille - yritysten
johdolle ja avainhenkilöille.
Ilmoittautuminen päättyy 15.9.
Valmennus alkaa 28.9.–29.9.2016
Järjestää: Pirkanmaan ELY-keskus (maksullinen)

Lue lisää

maanantaina 12.9. kello 17-18:30
Järjestää TAKK, HiOMO (maksuton)

Lue lisää

Tule tapaamaan venäläisiä yrityksia Alihankinta-messuille!
Tampereella Alihankinta-messujen aikaan 26.–28.9. järjestettävän Partneriaatin tavoitteena on lisätä
suomalaisten ja venäläisten pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyötä.
Partneriaatti koostuu seminaarista sekä matchmaking-tapaamisista. Osallistuvat venäläiset yritykset
edustava hyvin monenlaisia liiketoiminnan aloja. Mukana on mm. seuraavilla aloilla toimivia yrityksiä:
öljyn- ja kaasunkäsittely, valmistava teollisuus, metalliteollisuus, tekninen markkinointi ja tutkimus,
energiatehokkuus, rakennusala, biolääketieteen softakehitys, digitaalinen markkinointi ja videotuotanto,
yrityskehitys, koulutus, lakipalvelut, kuljetus ja logistiikka sekä tapahtumat ja messut, joitain
mainitaksemme.
Sekä Alihankinta 2016 -messut, seminaari että tapaamiset ovat pirkanmaalaisille yrityksille maksuttomia,
mutta vaativat rekisteröitymisen.

Lue lisää

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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