Gör som 430 andra företag, engagera dig i Ängelholms Näringsliv!
I Ängelholm är nätverkstänkandet väl etablerat. Vi tror att man utvecklas bäst tillsammans och att man
inte bara får egna fördelar utan också bidrar till ett mer levande och framgångsrikt näringsliv i
Ängelholm.
Ängelholms Näringsliv arrangerar flera olika slags företagsaktiviteter där man har möjlighet att lyssna på
spännande föreläsare och träffa andra företagare. Våra populära soppluncher är bara ett exempel på
utmärkta tillfällen att informellt knyta nya kontakter! Ju fler träffar du deltar i, desto större kontaktnät
får du.
Tack vare våra kunders engagemang kan vi genomföra:
 en mängd handelsdrivande aktiviteter
 driva ett helårsöppet turistcenter för våra invånare och besökare
 marknadsföra företagen i vårt nätverk
 utöka affärsnyttan för våra kunder
 skapa en attraktiv och levande kommun för invånare, företag och besökare.
Som kund hos oss får ni bland annat:

Delta kostnadsfritt i våra populära kundaktiviteter.

Fri internetlänkning till egen hemsida från kundregistret.

Löpande företagsrelaterad information via e-post.

Specialpris på annons i Ängelholms officiella besökspaket (Guide, karta, infartsskyltar) samt på
bannerannonsering på engelholm.com

Tillgång till vårt ”B2B-torg” där kunder kan nyttja andra kunders tjänster och produkter till
reducerat pris och marknadsföra eget företag med ett attraktivt erbjudande.

Ta emot Ängelholms Presentkort utan anslutningskostnad, till en årlig administrationsavgift av
500 kr (Icke kunder betalar en anslutningsavgift om 1500 kr samt årlig administrationsavgift om
2 500 kr)
I samarbete med några utav våra partners kan vi dessutom erbjuda:

En helsidesannons för 13 675 kr + moms (ord. pris 27 349 kr) eller en halvsidesannons för 6 840
kr + moms (ord. pris 13 675 kr) i Lokaltidningen Ängelholm eller Söderåsen.

Kostnadsfri analys av ert företags kompetensbehov genom Competensum AB.

Möjlighet att genom Colligent Inkasso AB få snabbare betalt och ett ökat kassaflöde.
För mer information, hur din avgift räknas ut och fler förmåner samt På Stan,
kika in på http://engelholm.com/naringsliv/bli-kund/ och kontakta oss på info@engelholm.com

Välkommen att bli en del av Ängelholms Näringsliv!
Namn:……………………………………..
Juridiska företagsnamn: …………………...
Marknadsföringsnamn: …………………...
Adress:…………………………………….
Postnr & ort:………………………………
Telefon:……………………………………
Mobil:……………………………………..

E-post:……………………………………..
Hemsida::…………………………………..
Organisationsnummer:……………………..
Omsättning:………………………………..
Bransch:…………………………………….
Datum:……………………………………..

