Lue selaimessa

Täydellä teholla kohti loppuvuotta!
Lomakausi on ohi ja arkinen viikkorytmi on jo vakiintunut. Toivottavasti
Sinäkin, hyvä yrittäjä, olet ehtinyt pitää lomaa ja taukoa työstä. Vaikka
kiivain festivaali- ja tapahtumakausi onkin hiljenemässä, nähtävää,
koettavaa ja elämyksiä riittää Hyvinkäällä ympärivuoden.
Näitä aurinkoinen ja lämmin loppukesä toivottavasti suosii. Hyvää,
tuloksekasta ja työntäyteistä vuoden jatkoa, täysin akuin!
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Red Carpet elokuvafestivaali ensi
viikonloppuna
Tulevana viikonloppuna päästään jo
kolmatta kertaa tunnelmoimaan Red
Carpet -elokuvafestivaalin lumoissa.
Ohjelma rakentuu kattauksesta
kotimaisia elokuvia ja niiden tähtiä sekä tekijöitä, festariklubejakeikkoineen,
keskusteluja, ruokaa, juomaa ja loppukesän fiilistä.
Tämän vuotisen seminaarin oheisohjelmassa on myös 30.8. järjestettävä
"Vaikuttamisen voima -seminaari". Tutustu Red Carpetin
tarjontaan, seminaarin ohjelmaan ja ilmoittautumisohjeisiin.
Lue lisää

Yrittäjän päivän tilaisuus 5.9. Hotel
Sveitsissä!
Hyvinkään yrittäjät kutsuu Sinut, riippumatta siitä, oletko Suomen
yrittäjien / Hyvinkään yrittäjien jäsen, lämpimästi tervetulleiksi
juhlistamaan Yrittäjän päivää 5.9.2019 Hotel Sveitsiin. Juhla vietetään
teemalla ”Red Carpet jatkot”. Yhteistyössä mukana Red Carpet, KeskiUudenmaan Osuuspankki, Hyvinkään kaupunki sekä Hyvinkään Yrittäjät
ry. Lisätitietoja, ohjelma ja ilmoittautumislinkki tästä
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YritysTreffit Hyvinkään
kaupungintalolla 24.10.
YritysTreffit on maksuton
verkostoitumistilaisuus, jossa voit
markkinoida omaa yritystäsi ja
osaamistasi ja sekä tutustua
mahdollisiin uusiin
yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin etukäteen aikataulutetuissa
kahdenkeskisissä tapaamisissa. YritysTreffit on vakiinnuttanut paikkansa joka
syksyisenä verkostoitumistilaisuutena. Tervetuloa mukaan torstaina 24.10. klo
17-21! LIsätietoja tapahtumasta voit kysyä riitta.juurikkaimmonen@yritysvoimala.fi tai p. 040 725 7625.
Lue lisää ja ilmoittaudu tästä

Safety Summit 2019 - Kyberturvallisuus seminaari marraskuussa Hyvinkäällä
Hyvinkään kaupunki, Riihimäen - Hyvinkään kauppakamari ja Hyria
järjestävät 14.-15.11.2019 kansallisen turvallisuuseminaarin Hotelli
Sveitsissä. Teemana on kyberturvallisuus. Seminaari on suunnattu
kaikille turvallisuusalan toimijoille, yritysten turvallisuudesta vastaaville
henkilöille, viranomaiselle sekä järjestöjen ja elinkeinoelämän toimijoille.
Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki

Europan 15 -kilpailuun
tuli 16
kilpailuehdotusta
kaupungin keskustan
kehittämiseksi
Nuoret eurooppalaiset suunnittelijat
ovat ideoineet tapoja kehittää
pääradan länsipuolta ja asemanseutua osaksi kaupungin elävää ja kehittyvää
keskustaa ja ottaneet kantaa myös alueen liikenteellisiin haasteisiin.
Lue lisää
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Ehdota vuoden 2020 uusimaalaista yritystä!
Uudenmaan liitto pyytää ehdotuksia vuoden 2020 Uusimaa-palkinnon,
kyläpalkinnon sekä yrittäjäpalkintojen saajista. Uusmaalaisia huippuja voi
ehdottaa verkkolomakkeella kuka tahansa. Aikaa on elokuun loppuun
asti, eli vielä ehdit! Asiantuntijaraadit valitsevat ehdotusten joukosta
voittajat, jotka julkistetaan marraskuussa.
Lisätietoa ja ehdotuslomakkeet

Annukka Lehtonen

Elinkeinotoimen

liiketoimintajohtaja

yhteystiedot

p. 050 592 2768
annukka.lehtonen@hyvinkaa.fi Vapaat yritystontit
Vapaat toimitilat
Jyrki Käki
elinkeinopäällikkö
p. 040 330 6014
jyrki.kaki@hyvinkaa.fi

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä
Rekisteriseloste
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