Botkyrka näringslivsnytt nr.4

Detta är ett nyhetsbrev från näringslivsenheten i Botkyrka kommun.
www.botkyrka.se/foretag

Kan du inte läsa detta mail, klicka här

foretag@botkyrka.se

Hög tid att boka in höstens stora
företagsevent i Botkyrka!


Näringslivsforum

Näringslivsgalan

Den 11 oktober bjuder näringslivsenheten och
Svenskt Näringsliv sedvanligt in företagare i
Botkyrka till ett dialogforum med samtal om
Botkyrkas företagsklimat.

Årets happening för företagare i Botkyrka!
Den 16 november hyllar vi Botkyrkas 6400
företag med middag, underhållning, och
givetvis prisutdelning av bl.a. Årets Företag.

Läs mer här

Läs mer här



Nu har Botkyrka en ny
näringslivsstrategi
Under våren antogs en ny strategi för näringsliv,
arbetsmarknad och idéburna organisationer i
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Botkyrka kommun.
Läs mer här



Är ditt företag i behov av

Hur påverkas ditt företag

att rekrytera?

av Brexit?

Välkommen att anmäla ditt företag till
Jobbcenters stora rekryteringsmässa den 27
september klockan 9.30–15.00. Då får du
möjlighet att träffa över 500 kandidater i alla
åldrar. De ordnar utställningsplats, lättare
förtäring och framförallt grymma kandidater.

Den 24 september anordnar Länsstyrelsen ett
seminarium riktat mot företag som bedriver
handel med Storbritannien. Här vill de ge
företagen information om hur de på olika sätt
kan förbereda sig inför en hård Brexit.
Läs mer här

Läs mer här

Inbjudningar från företagsnätverk
Här kan du ta del av lokala nätverk och samarbeten som arrangerar olika träffar
för företagare i Botkyrka.


Xenter



KLUMP

Företagarna
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Säkra din marknadsplats
under turneringen FIRST
Lego League
En av Sveriges nio
regionfinaler i tävlingen
FIRST Lego League går av
stapeln på Xenter i Botkyrka
den 10 november. Tävlingen
som främjar vetenskap,
teknik och innovationsförmåga hos barn och
ungdomar, omfattar 300.000
deltagare, i 90 länder.

KlumpFrukost 18/9
Jan Sandred från Vinnova
berättar om hur man kan
känna igen, utvärdera och
finansiera innovationer.
Overstellar berättar om hur
du kan utveckla din
verksamhet med
Gamification. Därtill bjuds
som vanligt på frukost och
förstklassiga nätverk inom
kreativa näringar och socialt
entreprenörskap.

Läs mer här

Läs mer här

Frukostmöte
Företagarna Botkyrka-Salem
arrangerar kontinuerligt
frukostmöten under hösten.
Boka in den 27/9, 25/10 och
29/11 på Xenter. Anmälan
sker via Företagarnas
hemsida!
Läs mer här



Vad gäller för din

Provkör lastbil som drivs

kylanläggning/AC?

med biogas

Välkommen på frukostseminarium i Tumba
den 25 september om f-gasförordningen. Den
nya förordningen innebär stora förändringar
när det gäller kyl-, frysutrustning och
värmepumpar. Många anläggningar kommer
att behöva bytas ut eller byggas om och det är
en bra chans att även tänka på
energieffektivisering.

Den 5 oktober är du välkommen på
provkörning av lastbilar med biogas eller
ED95 (etanol för dieselmotorer) i Södertälje.
BioDriv Öst är ett nätverk i östra Sverige som
vill underlätta och påskynda omställningen till
förnybara alternativ i transportsektorn.
Läs mer här

Läs mer här
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Detta nyhetsbrev har skickats till adresser som finns med i Botkyrka kommuns företagsregister.
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