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Västervik Citysamverkan finns för dig som till-
sammans vill jobba för en trivsam, levande stad 
och stadskärna. Genom att bli partner ingår du 
också i ett nätverk som passar din verksamhet. 
 
vastervikframat.se/citysamverkan



Samverkan

PROCESSLEDNING  
Följer en årlig verksamhetsplan  
och handlar om allt från gatumiljö  
och tillgänglighet till trygghet och attrak-
tivitet.
 
CENTRUMUTVECKLING  
En massa evenemang och kampanjer 
genomförs varje år (kolla hjulet bredvid) 
och centrumledaren är ute och träffar 
företagen.

INFORMATION & MARKNADSFÖ-
RING
Annonser, affischer, ljusskylt,
sociala media, webb och mycket mer.

OMVÄRLD  
Hur ser trenderna ut? Vad händer i om-
världen? Fastighetsägarna GFR, Centru-
mutvecklare i Sverige, Svenska Stadskär-
nor och Svensk Handel är några av de vi 
samverkar med och inspireras av.

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 evene-
mang.

Inom citysamverkan jobbar näringsidkare, fastighetsägare och Västerviks kommun 
tillsammans för att Västervik ska vara attraktivt för shopping, mat, fika och upplevel-
ser.

Avgift partnerskap
Butiker
1-2 antal anställda 2000kr
3-4    3500kr
5-6    5000kr
7-10   7000kr
11-20   8500kr
21-50   10000kr
50 <    13000kr
Hälsa & skönhet
1-3   1500kr
4 <   3000kr

Restauranger
1-3 antal anställda  3000kr  
4-6     4500kr 
7 <    6000kr

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

Fastighetsägare bli partner via föreningen Fastighetsägare i 
Västerviks stad där avgiften är 1 promille av taxeringsvärdet 
för kommersiella lokaler. Västerviks kommun växlar upp 
företagens årliga insats med ungefär det dubbla.



Marknadsföring

Annonsering och inlägg på Facebook 
och Instagram

Information, erbjudanden och evene-
mang på webben.

Affischer och andra trycksaker

Annonsering på ljusskylt vid 
Stora Infarten

Annonser i lokal media och sam-
annonsering i nationell media

Västervik citysamverkan syns under gemensam flagg i webb, sociala medier, 
digital och tryckt annonsering med egen CITY-profil.

För att få en levande stadskärna skapar vi tillsammans evenemang och 
aktiviteter året runt. Vi samarbetar och drar självklart också nytta av redan 
etablerade evenemang.

Evenemang

JAN FEB

MAR

APR

MAJ
JUNJUL

SEP

AUG

OKT

NOV

DECJulskyltning

Jul i Västervik

Julgransplundring

Krogkultur

Halloween i city

Tjejkväll

Påskparad

Tjejkväll



Bli partner i  
Västervik citysamverkan

Förmåner för medlemmar
Företaget är med och tar emot pre-
sentkort. Inga inlösenavgifter eller 
kortavgifter, vi bjuder på anslutnings-
avgiften. vastervik.com/presentkort

Du är med och utvecklar handelsplat-
sen, stadskärnan och evenemangen i 
vår stad.

Du får marknadsföring av dina pro-
dukter, händelser, evenemang mm via 
vastervik.com och sociala media.

Du blir bjuden på branchträffar, 
utbildningar och vara med och 
diskutera öpettider, parkeringar och 
andra viktiga frågor som påverkar din 
verksamhet.  

Du får ta del av den gemensamma 
marknadsföringen som görs för city. 

Som ny medlem får du 50% på 
ljusskylten vid din första expone-
ringsmånad. 

Västervik Citysamverkan
Västervik Framåt

Stora Torget 4, Rådhuset
593 33 Västervik

0490-875 00
citysamverkan@vastervik.com 

vastervikframat.se/citysamverkan


