Läs brevet i din webbläsare

VI BJUDER PÅ KUNSKAP, KOLL OCH KONTAKTER
Äntligen har vårt första företagsutskick nått dig! Varför? Jo, vi på Invest Västerås sitter vi på massvis av
kunskap, nyheter och framförallt kontakter som kan vara gynnsamma i ditt företagande. Vi har dessutom
koll på aktuella stöd som går att söka.
Vi stöttar vid etablering och utveckling av verksamhet
Invest Västerås har i uppdrag att driva stadens näringslivsarbete. Vi stärker och utvecklar näringslivet
och ser till att Västerås har bästa möjliga förutsättningar för etablering och utveckling av företag. Vi
brinner för näringslivsfrågor och vårt främsta mål är att Västerås ska vara en riktigt bra stad att driva
företag i.
Har du frågor om ditt företagande under coronakrisen?
Vi vet att många har det tufft nu. Därför fortsätter vi att hålla vårt nummer öppet för dig som vill ha guidning
under krisen.
021 39 00 03 invest@vasteras.se

NYTTJA VÅR NÄRINGSLIVSSERVICE KOSTNADSFRITT
HITTA DE RÄTTA KONTAKTERNA
Det kan handla om
affärsutveckling, nya
mötesplatser, nätverk eller
kontakter med andra
företagsfrämjande aktörer.

TRÄFFA FLERA ENHETER PÅ ETT
OCH SAMMA MÖTE
Behöver du komma i kontakt med
flera enheter inom Västerås stad?
Vi kan anordna ett möte där du får
träffa alla samtidigt.

ETABLERING OCH EXPANSION
AV FÖRETAG I VÄSTERÅS
Vi hjälper dig som vill expandera
eller funderar på att etablera ditt
företag i Västerås. Vi har även koll
på tillgängliga lokaler och mark.

Mer om oss och kontaktuppgifter >

AKTUELLA STÖD ATT SÖKA

KUNSKAP & SEMINARIER

Statligt omställningsstöd
Var med och påverka utvecklingsstrategin för
Stödet går att söka från den 25 februari till och med Leader Mälardalen
den 30 april 2021. De företag som har rätt till stöd
kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent
av sina icke täckta fasta kostnader.

Digital workshop 22 mars kl 18:3020.30
Anmäl dig senast 7/3
Mer info och anmälan

Läs mer och ansök
Småstöd för företagsutveckling

Seminarier hos ALMI
Almi Mälardalen håller kontinuerligt seminarier för

Mindre företag utanför tätorten Västerås kan söka
stöd för utvecklingsinsatser.

företagare, nya som erfarna. De kan t.ex. handla
om ekonomi, HR, eller tillväxt.

Läs mer och ansök

Se Almis kalendarium!

VILL DITT FÖRETAG HA BESÖK AV OSS?
Vi träffar regelbundet företag för att lära känna er
och vad era verksamheter behöver för att utvecklas.
Här besöker vi Krusman nödduschar på Tunby
Torp, Västerås, där deras livsviktiga produkter
tillverkas och levereras till Skandinavien, Europa,

tillverkas och levereras till Skandinavien, Europa,
Mellanöstern och Asien.
Boka träff med oss på invest@vasteras.se

NYTT FÖRETAGSREGISTER I VÄSTERÅS
I företagsregister kan du kostnadsfritt söka och
hitta alla aktiva företag och organisationer med
fysiskt arbetsställe inom Västerås kommun.
Här kan du även uppdatera ditt företags uppgifter.
Sök och uppdatera här!

ANVÄNDBARA LÄNKAR OCH TIPS
VERKSAMT.SE
En bra sida att alltid hålla koll på.
Här finns samlad information om
aktuella händelser och vilka stöd
som finns i Västmanland.
www.verksamt.se

VÄSTMANLANDS
FÖRETAGSSUPPORT

FAKTA OM VÄSTERÅS
NÄRINGSLIV

Hit kan du vända dig kostnadsfritt
med allmänna frågor och bli
lotsad till deras
samarbetspartners inom bl.a
HR, ekonomi, juridik och hälsa.

Gillar du statistik eller behöver du
fakta till en presentation kanske?
Vi har samlat några korta fakta
om Västerås näringsliv här.
Till fakta och statistik

Västmanlands företagssupport

Följ oss på LinkedIn för fler nyheter!

Detta är ett utskick från Invest Västerås, en del av Västerås marknad & näringsliv AB (Västerås stads
marknads och näringslivsbolag). Vi ser till att Västerås har bästa möjliga förutsättningar för etablering
och utveckling av företag.
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