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VÄSTERVIK CITySamVERKan HaR FÖLJanDE FÖRmÅnER:

n    Företaget är med och tar emot presentkort. Inga inlösenavgifter eller kortavgifter och vi bjuder på anslutningsavgiften. 
        Vastervik.com/presentkort

n  Du är med och utvecklar handelsplatsen, stadskärnan och evenemangen i vår stad. 

n  Du kan vara med i branschnätverk och grupper som jobbar med öppettider, parkering, evenemang, marknadsföring eller  
        andra frågor som är viktiga för dig.

n  Du blir bjuden på nätverksmöten, middagar, seminarier, föreläsningar, workshops och utbildningar.
        
n    Du får marknadsföring av dina produkter, händelser, evenemang mm via vastervik.com och sociala media.     
  
n  Högtalarsystem, mikrofoner och ljus finns till utlåning vid mindre event på ditt företag.

n  Du får tillgång till olika medlemserbjudanden; t ex trycksaker vid evenemang och rabatterad annonsering i Västerviks- 
        Tidningen. Som ny medlem får du 50% på Ljusskylten vid din första exponeringsmånad. Kontakta: info@ljusskylten.se

n  Affärspartnerskap i Västervik Framåt med kostnadsfria föreläsningar, utbildningar och affärspartnerträffar.
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Västervik Citysamverkan
Västervik Framåt 
Stora Torget 4, Rådhuset  
593 33 Västervik
0490-875 00
citysamverkan@vastervik.com
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Västervik 
CITySamVERKan
Västervik Citysamverkan finns för dig som driver butik, restaurang, kafé, frisörsalong, 
bank, hotell eller annat serviceföretag.  I stadskärnan eller på annan plats i staden. 

Citysamverkan arbetar med allt från gatumiljö och trygghet till evenemang och marknads-
föring. Varje år arrangeras en mängd olika event och kampanjer för att locka kunder till vår 
stad. Samverkan är icke-vinstdrivande och alla pengar används till aktiviteter, marknadsfö-
ring, föreläsningar, nätverksträffar och för att få en levande stad och stadskärna.

Butiker
1-2 personer anställda        2000
3-4 personer anställda        3500
5-6 personer anställda        5000
7-10 Personer anställda        7000
11-20 Personer anställda        8500
21-50  Personer anställda         10000
50 <   Personer anställda     13000

Restauranger
1-3 personer anställda          3000     3000  3000
4-6 personer anställda        4500        5000    5000
7 < personer anställda        6000        5000     5000

Avgift partnerskap:

Frisörer
1-3 personer anställda       1500
4 < personer anställda     3000

Stödmedlemskap 
Hotell, banker, förs.bolag mm
1-3 personer anställda      2500
4-7 personer anställda     5000
8-10 personer anställda    7500
10 < personer anställda  10000

CITySamVERKan    SCEnaVgIFT    KRogKuLTuR CITySamVERKan

vastervikframat.se/citysamverkan



Vi jobbar gemensamt för en levande 
stadskärna och att Västervik ska 
vara attraktivt för shopping, mat, 
fika och upplevelser.

n   PRoCESSLEDnIng  Följer en 
årlig verksamhetsplan och handlar 
om allt från gatumiljö och tillgänglig-
het till trygghet och attraktivitet.

n   CEnTRumLEDnIng  En massa 
evenemang och kampanjer genom-
förs varje år (kolla hjulet bredvid) och 
centrumledaren är ute och träffar 
företagen.

n  InFoRmaTIon & maRKnaDSFÖRIng
Annonser, affischer, flyers, ljusskylt, 
sociala media, webb och mycket mer.

n  omVÄRLD Hur ser trenderna 
ut? Vad händer i omvärlden? Fastig-
hetsägarna GFR, Centrumutvecklare 
i Sverige, Svenska Stadskärnor och 
Svensk Handel är några av de vi sam-
verkar med och inspireras av.

n  PRoJEKT Genom åren har partnernas 
satsade slantar växlats upp med projekt-
pengar från bland annat Tjustbanken, 
Region Kalmar, Fastighetsägarna GFR 
och EU för att kunna jobba mer med 
t ex marknadsföring, ljussättning eller 
evenemang.

Hela arbetet leds av en styrgrupp där 
de olika organisationerna/nätverken har 
med representanter.

n affischer och flyers 

n  Annonsering och inlägg på Facebook och  
      instagram

n  Information, erbjudanden och evenemang på  
      vastervik.com/shopping och västervik.com/ 
      evenemang

n  Annonsering på ljusskylt vid Stora Infarten

n  annonser i lokal media  och samannonsering 
      i nationell media

DET VI gÖR TILLSammanS SKa SynaS!
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SamVERKan FÖR 
En LEVanDE STaD

EVEnEmang, aKTIVITETER oCH KamPanJER

Genom citysamverkan och med hjälp av projekt-
pengar genomförs ett stort antal evenemang, 
aktiviteter och kampanjer.
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Gamleby Bysamverkan
Evenamangsprojekt Sparbankstiftelsen
Extra uppdrag Restaurangnätverket
Trolig samverkan med kommunen
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