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

Stockholm nästa för UF-företag från Strömstad
Första pris i kategorin Årets vara för UF-företaget Think UF från Strömstad vid den
regionala UF-mässan i Trollhättan. Totalt blev det fyra priser för Elisabeth Sjöstrand,
Emma Blomberg,  Mathilda Persson och Isak Tyrén.

Produkten är ett timglas att sätta upp i duschen och det tar fem minuter för sanden att
rinna ner. Ett innovativt sätt att sätta fokus på en minskad vattenkonsumtion.
Genom segern så är UF-företaget direktkvalificerat till mässan i Stockholm, där
alla regionfinalister tävlar i olika kategorier.
Ett stort grattis och lycka till i finalen.

http://gantrack6.com/t/pm/1662071224157/
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Välkommen till Sommarträffen den 28 juni
Företagskultur som
konkurrensfördel
Spara datumet den 28 juni i din almanacka.
Då äger Sommarträffen rum. Årets tema är
företagskultur och samverkan och föreläsare
är Ola Trouvé.  Träffen hålls på Strömstad
SPA och mer information kommer i
nyhetsbrevet för maj.

Grattis Lena och Daftö Resort!

Lena Kempe, VD, för Daftö Resort har
tilldelats priset Årets kvinna i
besöksnäringen av branschorganisationen
Visita.
Visitas motivering till valet av Årets kvinna:

”Utmärkelsen tilldelas en kvinna som med
stor framgång leder och utvecklar ett av
Sveriges stora besöksnäringsföretag, med
målmedvetet fokus på kvalitet och
gästupplevelser.”
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Before Work
När: 27/4
Var: Daftö Resort
Tid: kl. 7.30-9

Informationsträff
starta eget
När: 8/5
Var: Stadshuset,
Strömstad

Möte
stadsutveckling
När: 28/5

Välkommen till Tjärnö den 26 oktober
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. Boka upp dagen i almanackan redan nu så kommer
mer information i augusti/september.

Kalendarium - på gång
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Välkomna på Before
Work fredag 27 april, då
vi gästar Daftö
Resort. Vi kommer att
få en visning utav deras
nya konferenslokaler,
präglade utav
bohuslänsk kaparstil.

Lena Kempe, vd,
presenterar Daftö
Resort och dess
framtidsplaner.

Ingen föranmälan krävs
men anmäl gärna om
du kommer så har vi
lättare att beräkna för
frukosten.
Anmäl dig här.

Varmt välkomna!

Arrangör: Företagarna
Strömstad och
Köpmannaföreningen

Tid: kl. 18-20

Funderar du på att starta
eget företag eller har du
redan startat?
Informationsträffen ger dig
en bred översikt om hur det
är att starta och driva
företag. Vi går igenom det
mesta du behöver tänka på
inför din företagsstart: din
idé, affärsplan, budgetering,
finansiering och företags-
former. Du får veta mer om
Nyföretagar-centrums och
Almis skräddarsydda
processer, utbud, hur du
kan förbereda dig och
annan praktisk information.

Länk till mer information och
anmälan.

Välkommen.

Arrangör:
Nyföretagarcentrum Väst

 

 

Var: Ej fastställt,
separat inbjudan i maj
Tid: kl. 18.30-21

Välkommen till möte om
Stadsutveckling.  Det blir
en sammanfattning av
projektet Urban
Platsinnovation och
redovisning av alla
delprojekt samt en
presentation om hur vi
kommer att jobba vidare
efter projektets slut.

Vi kommer mejla ut en
inbjudan i maj.

Arrangör: Strömstads
kommun
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