
Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Handeln i Strömstad slår rekord
Förra året omsatte handeln i Strömstad 8 484 miljarder kronor och det är en ökning
med 4,3% från 2016. Handelsindex ligger på 981 och det motsvarar en kommun
med 129 000 invånare och vi bor cirka 13 200 personer i Strömstads kommun. Ser
vi på siffrorna för enbart dagligvaruhandeln så motsvarar det en kommun på 199
000 invånare. Fantastiska siffror.

Prenumerera Dela
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Kunskapskvällar i Strömstad
Nu kan du anmäla dig till tre intressanta kunskapskvällar i Strömstad. Du kommer få
mer kännedom om e-handel, grundläggande marknadsföring med digital
kommunikation och sociala medier samt juridik för företag och ekonomisk
familjerätt. Klicka på nedanstående länkar och anmäl dig.
Platsen är Stadshuset i Strömstad och vi bjuder på smörgås och kaffe/te.

E-handel
Grundläggande marknadsföring
Juridik för företag

Välkommen!

Välkommen till Before Work den 28 september
När: 28 september kl.07.30-09.00
Var:  Nyttodata, Trädgårdsgatan 6,
Linden Kontorshotell

Varmt välkomna på Before Work
fredag 28 september, då vi gästar
Nyttodata, som demonstrerar
produkter för alla branscher, då alla
kan behöva skyltar, plastkort eller ett
affärssystem. Men det är inriktning för
olika tänkbara butiks- och
betalningsmiljöer.

Mer information och anmälan här.

Arrangör är Företagarna i Strömstad.

Välkommen!
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Välkommen till Tjärnö företagsmässa den 26/10

Succén från förra året fortsätter den 26 oktober. För andra året bjuder Tjärnö
marina laboratorium vid Göteborgs Universitet in dig som är företagare eller
entreprenör till en inspirerande heldag! Du kommer få möjlighet att diskutera
nya affärsmöjligheter och botanisera i marin spetskunskap med några av
landets mest framstående marina forskare. Temainriktningar är miljöteknik för
ett renare hav, hållbar turism och den nya maten från havet – “Scary
Seafood”! På programmet har vi till exempel rederiet Colorline som pratar
hållbar sjöfart samt miljöteknikbolaget Vilokan AB i Strömstad som verkar på
den internationella arenan. Turistrådet i Västsverige ger en inblick trender
inom måltidsturism och du får veta mer om Kosterhavets nationalpark och
innovationsarenan för marin turism. På eftermiddagen är det utställning och
rundvandring till stationer där du får vara kreativ tillsammans med forskare
och andra företagare och dagen avslutas med marint mingel med
provsmakningar.

Det är begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller.

Anmälan till Tjärnö.

Anmälan senast 17 oktober.

Tävla med din affärsidé och vinn 20 000 kr
Vi har redan många spännande företag här i kommunen, men vi tror att det finns
fler bra affärsidéer där ute! Sitter du eller någon du känner inne på en bra idé?
Tävla i Grow4bodal för chans att vinna 20 000 kronor och stöd i att utveckla idén
vidare. Läs mer och tävla på www.grow4bodal.se.
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Vill du vara med under Strömstad in light?
Vi vill bjuda in dig och ditt företag att vara med, göra er grej! Allt utifrån din
verksamhet och gärna med en hållbarhetsvinkel. Om det är att ha kvällsöppet,
finnas med och demonstrera något eller erbjuda någon form av prova-på, så är allt
lika bra. Vi håller på mellan kl. 15.00-22.00.

Här får du mer information.

Nyhetsbrev från Strömstads Kommun, september 2018
Redaktör: Hans Friberg, näringslivsutvecklare Strömstads Kommun, tel 0521-19169, hans.friberg@stromstad.se
Ansvarig utgivare: Per-Olof Hermansson, tf Kommundirektör, Strömstads Kommun, per-
olof.hermansson@stromstad.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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