
Januaribrev 2019 till dig som företagare
Julhelgerna är över och vi har tagit oss an 2019. Vilket år vi har framför oss i Karlshamn!

Ser vi tillbaka lite på december månad, så hade vi ett trevligt glöggmingel den 12/12 och vi jobbade hårt med 
marknadsföringsmaterialet för Karlshamn, vi diskuterade livsmedelsstrategin, vi deltog i juryn för årets 
företagare och vi jobbade vidare med framtidsdialogerna till vecka 6!

2019 startade med full kraft den 7/1 och vi har genomfört en WarmUp-succé inför Kangalan som genomfördes den 25/1!

Vi gratulerar Mörrums Finmekano till Årets företagare, Ljungsleds plantskola till Årets Butik,
Johan Shellback Schuster till GILLA-priset, Simon och Anton till Netport Science Park-priset, 
Fruktgården till Stadsbyggnadspriset, Apoteksgruppen Karlshamn till Årets nyföretagare.

Nu ser vi framåt och släpper Karlshamns nya marknadsföringsmaterial, samt är i startgroparna inför våra framtidsdialoger 
under vecka 6. Vi kommer också att förändra våra näringslivsluncher under 2019 och startar våra geografiska möten i 
fortsättningen på handelsanalysen. Vi kommer att göra fler företagsbesök. Vi driver vidare vår kampanj kallad ”Karlshamn tar 
plats” i syfte att öka dialogen och förståelse för varandra, men framförallt att synliggöra Karlshamn utanför Karlshamn.

Näringslivslotsen är igång igen efter helgerna och syftar till att underlätta för dig som företagare genom att erbjuda dig att 
spara tid i kontakten med kommunen. 

Mer information:
• Läs gärna bilagan med inbjudan till medlemsmötet hos Företagarna den 7/2, där kommunen informerar
• Läs om Mikrostöd till dig som företagare! Den 15 mars är sista dagen att söka mikrostöd till små företag inom naturturism.

Stödet kan användas till att t ex:
Anpassa webbsida till en internationell marknad , Kompetensutveckling i hur man arbetar mot en internationell marknad 
eller Utveckla bokningslösningar. Mer info finns på: RegionBlekinge

Vill du följa oss i vardagen? Följ oss på sociala medier!
Instagram: @NaringslivKhamn
Twitter: @NaringslivKhamn
Facebook: NaringslivKarlshamn
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https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/projektfinansiering-och-foretagsstod/regionala-foretagsstod.html



