Intressent

Hej!
Nässjö Näringsliv AB arbetar för att skapa en expansiv kommun med ett fantastiskt näringslivsklimat.
Detta gör vi tillsammans med våra drygt
intressentföretag. Styrkan i vårt arbete ligger inte
främst hos oss själva utan hos företagen i vårt
nätverk. Här finns kunskap och kompetens inom
industri, juridik, handel,
, marknadsföring, fastigheter,
, hotellverksamhet,
inredning, t r a n s p o r t, energi, ingenjörskonst,
, vård & hälsa, säkerhet,
utbildning och mycket annat. Att ingå i vårt nätverk
innebär stora fördelar för dig som företagare: förutom snabb tillgång till hundratals kontakter inom
en mängd professioner får du stöd av oss i form av
rådgivning inom ekonomi, affärsidé, ledarutveckling,
marknadsföring, förmedling av tjänster, utbildning,
fastigheter, rabatter och mycket annat. I detta häfte
listar vi vad som ingår när du blir intressent i Nässjö
Näringsliv AB.
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Det är tack vare våra intressentföretag som vi kan
hjälpa våra intressentföretag - en modell som redan
nu uppskattas av hundratals företag.
Häng med du också!

Detta ingår för dig som intresssent hos oss:
Rådgivning
• coachning/stöd och service vid personliga företagsbesök
• insatser där vi sammanför nätverksresurser: utbyte och kundkontakter
• bollplank kring utveckling av affärsplan
• råd om ägar- och finansieringsfrågor
• verksamhetsutveckling
• ledar- och organisationsutveckling
• stöd vid rekrytering till ledning/styrelse
• möjlighet till strategiska samarbeten

Nätverk och events
• information via nyhetsmail och utskick
• erbjudande om plats i något av våra nätverk (läs mer på www.nnab.se/natverk)
• möjlighet att vara medarrangör vid näringslivsträffar/frukostmöten

Erbjudanden
Ett antal av våra intressentföretag har valt att erbjuda övriga intressenter rabatter på
sina tjänster och produkter. Som intressentföretag erbjuds du rabatter från företag inom
hotellverksamhet, juridik, marknadsföring, utbildning, logistik och mycket annat. Du får
naturligtvis även rabatt på arrangemang som Nässjö Näringsliv AB anordnar.

Vår webbplats
På www.nnab.se skriver vi nyheter som berör företag i regionen. Här finns även tillgång
till företagsregister, lediga fastigheter, erbjudanden, tips och goda kontakter. Som intressent har du möjlighet att annonsera, lägga ut lediga lokaler och erbjuda dina produkter
eller tjänster till övriga intressenter. Med över tusen unika besökare i veckan - de flesta
från näringslivet - är vår webbplats en möjlighet att synas lite extra.

Checklista
Bocka i de områden som du behöver få stöd inom. Vi skräddarsyr ett avtal enligt dina behov!

Affärsutveckling (exempelvis rådgivning kring affärsidé)
Fastigheter (hitta rätt fastighet för din verksamhet - eller rätt verksamhet till din fastighet)
Marknadsföring (rådgivning och stöd vid målgruppsurval, kampanjer och liknande)
Logistik (optimera flöden, se över försörjningskedjan)
Kommunala instanser (bygglov, serveringstillstånd, energifrågor, stadskärneutv. etc.)
Finansiering och revision (hjälp med kontakter)
Juridik (avtalsfrågor, generationsväxling, kompanjonsavtal)
Etablering (flytt av verksamhet, markfrågor och liknande)
Mentorskap (styrelserekrytering, strategiarbete, personalfrågor)
Rekrytering (arbetsmarknadsinsatser i samarbete med bemanningsföretag, AF, mfl.)
Affärsnätverk (forum för inspiration, erfarenhetsutbyte, kontakter, etc.)
Verksamhetsutveckling (organisation, processer, flöden)
Bollplank

