Taidekaupunki Mänttä-Vilppula
Elinkeino- ja kehitysyhtiön uutiskirje
26.01.2017
Avaa selaimessa tästä.

Vuoden ensimmäisessä uutiskirjeessä kerromme mm. useista alkuvuonna järjestettävistä tapahtumista!
Kivijalkakauppiaiden toinen tapaaminen järjestetään torstaina 2.2., ja digimaailman saloihin johdattelemme
yrittäjiä vikkoa myöhemmin, torstaina 9.2. Pirkanmaan ELY-keskuksen Piiru-hankkeen, Tekesin,
Pirkanmaan Yrittäjien, Finnveran ym. kanssa yhteistyössä järjestettävällä DigiKlubilla. Tervetuloa
mukaan ottamaan selvää digistä!
Käynnissä on myös talven messuputki. Viime viikonloppuna Taidekaupunki esittäytyi Serlachiusmuseoiden kanssa Helsingin Matkamessuilla ja 3.-4.2. Taidekaupungin asumistarjonta on esillä Asta
Rakentaja-messuilla Tampereella. Matkailukoordinaattorimme Anni on parhaillaan Serlachius-museoiden
kanssa Berliiniin Grüne Woche –messuilla Suomi 100 –osastolla ja tämän jälkeen messukierros jatkuu
vielä Hampurissa ja Münchenissä.
Reipasta talvea toivottaa,
MW-Kehityksen tiimi

Uusi Taidekaupunki-esite
on ilmestynyt
Vuoden 2017 Taidekaupunki-esite on ilmestynyt
kattavampana kuin koskaan. Esite oli
ensimmäisen kerran jaossa viime viikonloppuna
Helsingin Matkamessuilla. Esitettä tullaan
painamaan yli 10 000 kappaletta, jonka lisäksi
ahkerassa käytössä on myös sähköinen esite.
Taidekaupunki-esitteestä ilmestyy vielä neljä eri
kieliversiota helmikuun aikana. Printtiversioita voi
hakea Matkailuinfolta!

Avaa esite
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Tule kuulemaan digiasiaa yrittäjiltä yrittäjille!
Tilaisuus on suunnattu kaikille yrittäjille. Se
soveltuu sisältönsä puolesta niin palvelu- kuin
teollisuusyrityksillekin. Mukana tilaisuudessa
digiyrittäjien lisäksi Pirkanmaan yrittäjät, Tekes,
Finnvera, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan
TE-toimisto jne.! MW-Kehitys järjestää tilaisuuden
yhteistyössä ELY:n Piiru-hankkeen kanssa
Mäntän Klubilla torstaina 9.2. kello 17-20.
Tervetuloa mukaan verkostoitumaan!

Lue lisää

Tervetuloa
kivijalkakauppiaiden iltaan
torstaina 2.2.2017 kello 17
alkaen!

Kivijalkakauppojen
markkinointia tehostetaan
MW-Kehityksen ja Elävä Kaupunkikeskustahankkeen järjestämässä ensimmäisessä
kivijalkakauppiaiden illassa suunniteltiin yhteistä
markkinointikampanjaa ja Facebook-sivustoa.

Kutsumme sinut kaikkien Mänttä-Vilppulan
kivijalkakauppiaiden toiseen yhteiseen
tapaamiseemme, keskustelemaan ja
kehittämään Mäntän ja Vilppulan keskustoja
kuluttajien mielenkiinnon lisäämiseksi.
TIlaisuus pidetään torstaina 2.2.2017
kello 17:00 - 20:00, Vilppulan kunnantalolla,
(Keskuskatu 2, Vilppula)
Ilmoittautumiset tiistaihin 31.1. mennessä:
mari.tastula(at)mw-kehitys.com

Lue lisää

Lue lisää
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Helsingin Matka 2017 –
messuilla 71 000 kävijää
Taidekaupungin yrittäjät
voitokkaina!
Taidekaupunki, matkailuyrittäjät ja Serlachiusmuseot olivat näyttävästi esillä Pohjoismaiden
suurimmassa matkailutapahtumassa Helsingissä.
Sunnuntaina 22. tammikuuta päättyneessä
tapahtumassa oli mukana 920 näytteilleasettajaa
yli 80 maasta. Nyt kotimaanmatkailu kasvaa
kohisten ja Suomi-matkailu on näyttävästi esillä
ulkomaillakin!
Culture Finland valitsi Serlachius-museot Suomen
kulttuurimatkailun kärkituotteeksi 2017. Myös
Koivulahden Rapukartano huomioitiin FinRelaxtuotekehityskilpailussa.

Lue lisää

Taidekaupunki esillä Astamessuilla 3.-5. helmikuuta!
Tampereella järjestettävillä rakentamisen,
remontoinnin, sisustamisen ja asumisen messuilla
esitellään Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan
asuntotarjontaa, omakotitontteja ja vapaa-ajan
asumista. Poikkea osastolle A 905!

Lue lisää

Ikkunapaikkoja Pop-upissa!
Länsitorikadun varrella Mänttä-Vilppulan Popupissa on varattavissa ikkunamainostilaa aina
kuukaudeksi kerrallaan. Suuret ikkunat ja leveät
ikkunapenkit antavat erinomaisen
mahdollisuuden rakentaa näyttävän
ikkunamainoksen. Ikkunamainoksen kautta yritys,
jolla ei ole keskustassa näyteikkunaa, saa hyvän
kontaktipinnan asiakkaisiinsa.

Lue lisää

3/6

Rekrymessut tulevat jälleen!
Mänttä-Vilppulassa järjestetään Rekrymessut
myös keväällä, torstaina 16.3.2017.
Rekrymessuilla kohtaavat työn etsijät ja avoimet
työpaikat. Työnantaja, voit jo ilmoittaa avoimesta
työpaikasta ja varata paikkasi messuille!

Lue lisää

Elämän värit mattoprojekti
käynnistyi
Osana Suomi 100 -juhlavuoden
ohjelmaa Mänttä-Vilppulassa
käynnistyi tammikuussa
räsymaton Suomen
pituusennätyksen tavoittelu.
Voit osallistua maton
kutomiseen tai lahjoittaa
tekstiilejä matonkuteiksi Popupissa!

Lue lisää

Sirniö projektipäälliköksi
Keurusselkä Region
-hankkeeseen
Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n ja MW-Kehitys Oy:n
Keurusselkä Region -yhteistyöhankkeeseen on
valittu projektipäälliköksi liikkeenjohdon konsultti
Teppo Sirniö Petäjävedeltä. Sirniöllä on vankka ja
tuloksellinen alue- ja yrityskehittämiskokemus.
Sirniö aloittaa aloittaa työnsä hankkeen
projektipäällikkönä helmikuun 1. päivänä.

Lue lisää
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Pohjaslahden näkötornista
hyviä ideoita
Pohjaslahdelle suunniteltavan näkötornin
ideakilpailu päättyi tammikuun puolivälissä.
Virallisia ehdotuksia kilpailuun tuli
noin kymmenisen kappaletta, joiden lisäksi myös
todella runsas määrä yhteydenottoja sekä
yleisemmän tason ehdotuksia mitä tornissa ja sen
suunnittelussa kannattaisi ottaa huomioon.
Pohjaslahden kyläyhdistys sai todella paljon
arvokasta palautetta ehdotusten lisäksi.
Viralliset ehdotukset tulivat pääasiassa
lähiseuduilta mutta yleisemmällä tasolla
keskustelua ja yhteydenottoja tuli aina Helsinkiä
myöten. Kilpailuehdotusten joukossa oli hyviä
ideoita, joista kaikista todennäköisesti löytyy
jotakin hyödynnettävää. Pohjaslahden
kyläyhdistys kokoontuu tammikuun loppuun
mennessä valitsemaan virallisen voittajan
kilpailuehdotusten joukosta.

Hae Ratkaisu 100 -haastekilpailuun!
Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailussa etsitään ratkaisuja osaamisen parempaan tunnistamiseen ja
hyödyntämiseen maailmassa, jossa ihmiset ja tieto liikkuvat entistä enemmän. Parhaan idean kehittäjät
saavat ratkaisun toteuttamiseen miljoona euroa. Haemme 3-5 hengen ratkaisijatiimejä. Hakuaikaa on
13.2.2017 kello 16.00 asti. Tarkemmat tiedot kilpailusta sekä hakuohjeet löytyvät www.ratkaisu100.fi sivulta.
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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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