Läs brevet i din webbläsare

NÄRINGSLIVSINFO TILL VÄSTERÅS FÖRETAG

ETT STARKT VÄSTERÅS OCH EN KÄNSLA AV NYSTART
Äntligen höst, lättade restriktioner och ett näringsliv som sakteligen börjar återhämta sig igen. Vi ser en
tydlig och positiv trend inom flera branscher, särskilt inom besöksnäringen och handeln. Det är
dessutom glädjande att antalet nystartade företag för 2021 är rekordhögt!
Här är årets tredje utskick till Västerås företag och du finner bland annat följande:
•

Aktuella stöd att söka

•

Tips på möten och evenemang

•

Aktivt Uteliv ställde om och klarade krisen

•

Länkar och tips

AKTUELLA STÖD ATT SÖKA
STÖD TILL
MARKNADSFÖRING

STÖD FÖR FÖRETAG
UTANFÖR TÄTORTEN

VERKSAMT.SE

Nu finns det möjlighet att söka

"Småstöd" finns att söka för

på! Här finns samlad

tillfälligt marknadsföringsstöd

företag med mindre än 10

genom Region Västmanland
för exempelvis

anställda genom Leader
Mälardalen. Insatserna kan tex

information om aktuella
händelser och vilka stöd som

annonskostnader eller
konsultkostnader för grafiskt

handla om
kompetensutveckling,

material. OBS, kort deadline!
Sök före 30 september.

produktutveckling eller
marknadsföring.

Läs mer och ansök

Läs mer och ansök

En bra sida att alltid hålla koll

finns i Västmanland.
Stöd för företag i Västmanland

AKTIVT UTELIV STÄLLDE OM OCH KLARADE KRISEN

Med helt nya förutsättningar och hårda restriktioner lyckades friluftsföretaget Aktivt Uteliv ta sig igenom
pandemin på ett riktigt imponerande sätt genom att bl.a.ta fram nya affärsmodeller samt rikta sig till nya
målgrupper. Tack vare detta är företaget dessutom utsett som Västmanlands kandidat till Stora
turismpriset 2021.
"För att bemöta bortfallet av konferenser så riktade vi tidigt under pandemin in oss på att locka lokala
skolklasser till oss för sin klassresa istället för de resor de sparat till men nu inte fick åka på, på grund av
restriktionerna. Vi har också inlett samarbeten med flera av våra lokala hotell och paketerat våra
aktiviteter med deras boendemöjligheter." Säger Per Fredin på Aktivt Uteliv.
Aktivt uteliv har sin verksamhet på Björnö som omfattar en sport och friluftsbutik med bl.a uthyrning,
försäljning och kursverksamhet, höghöjdsbana och konferensanläggning. På anläggningen bedriver
även Wåffelbaren verksamhet som även de har anpassat sig väl till omständigheterna och sålt våfflor i
kubik.

ANVÄNDBARA LÄNKAR OCH TIPS
STARTSEMINARIER
Almi erbjuder kostnadsfria
seminarier i fem olika block
för att rusta dig inför att
utveckla ditt företag.
Läs mer om startseminarier

VÄSTERÅS
FÖRETAGSREGISTER

UPPHANDLINGAR
VÄSTERÅS STAD

I företagsregister kan du
kostnadsfritt söka och hitta

Läs mer om vilka
upphandlingar som är

alla aktiva företag och
organisationer inom

aktuella just nu och vad som
gäller inom lagen för offentlig

Västerås kommun. Här kan

upphandling.

du även gratis uppdatera ditt
företags uppgifter.

Aktuella upphandlingar
Västerås stad

Sök och uppdatera här!

MÖTEN, TRÄFFAR OCH EVENEMANG

ANMÄL DIG TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST, FÅ PLATSER KVAR!
Tillfällen: 6/10 10/11, 15/12
Tid: 8.009.00 (frukost från 07.30)
Höstens nya möteskoncept för företag i Västerås. Här varvas information och nyheter från Västerås stad
och näringslivsfrämjande aktörer med inspirerande företagspresentationer. Begränsat antal platser!
Mer info & anmälan!

FÖRETAG PÅ BÄCKBY SE HIT!
Områdesträff 27 oktober 8.0010.00
Plats: Bäckby park padel
Träffa andra företag på Bäckby tillsammans med
politiker och tjänstemän från Västerås stad! Under
morgonen berättar fyra företag om sin resa 
Proffas, Fordonsgruppen, Fcr MMA och Bäckby
park padel. Från Västerås stad deltar bl.a
stadsbyggnadsdirektör Carl Arnö,
näringslivsdirektör Eva Lilja och
kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson
Anmäl dig här

RÅDSLAGET 2021

HUB 2021

25 november 8.0012.00
Plats: expectrum

16 november 9.0017.00
Plats: Västmanlands teater och digitalt

Årets samverkansevent där företag, politiker och

HUB2021 arrangeras av industrin, för industrin

Årets samverkansevent där företag, politiker och

HUB2021 arrangeras av industrin, för industrin

tjänstemän samlas under en förmiddag full med
inspiration och nätverkande.

och samlar ledare och företag med en vilja att lära
sig mer om den komplexa vägen framåt till en
fossilfri omvärld. Årets tema är "electrification

Temat i år är "Västerås om 50 år". Här får du bl.a
möta företag som samtalar om framtiden och om

now!" Delar av innehållet:

den fysiska platsen Västerås. Västerås stad
kommer även berätta om hur de tar sig an
framtidsfrågor i form av arbetet med en ny
översiktsplan och näringslivet bjuds in till

•

High levelsamtal med personerna som
säkrar Sveriges el och energisystem

•

Breda dialoger som inte väjer för de svåra

workshop för att ge input i det arbetet.

•

frågorna

Håll utkik på investvasteras.se samt på linkedin
för mer info!

Keynote från flera av Sveriges ledande
industriröster

Mer info och anmälan här!

VILL DITT FÖRETAG HA
BESÖK AV OSS?
Vi träffar regelbundet företag för att se vad era
verksamheter behöver för att utvecklas. Här träffar
vi Bluescreen, IT partner och systemleverantör av
sitt egenutvecklade affärssystem Workcloud.
Boka träff med oss på invest@vasteras.se

KOSTNADSFRI NÄRINGSLIVSSERVICE
HJÄLP ATT HITTA DE
RÄTTA KONTAKTERNA

TRÄFFA FLERA ENHETER
PÅ SAMMA MÖTE

ETABLERING OCH
EXPANSION AV FÖRETAG

Det kan handla om
affärsutveckling, nya

Behöver du komma i kontakt
med flera enheter inom Västerås

Vi hjälper dig som vill
expandera eller funderar på att

mötesplatser, nätverk eller
kontakter med andra

stad? Vi kan anordna ett möte
där du får träffa alla samtidigt.

etablera ditt företag i Västerås.
Vi har även koll på tillgängliga

företagsfrämjande aktörer.

lokaler och mark.

Kontakta oss

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.
Foto: Pia Nordlander

Aktivt Uteliv
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