ERHVERVSLIVET PÅ VESTFYN
Over 4.000 virksomheder.
Mere end 250 iværksættere om året.
10.800 private arbejdspladser – det er 72 % af alle 		
arbejdspladser i kommunen (landsgennemsnittet er 67 %).
Adgang til 216.800 arbejdspladser inden for 60 minutter i bil.

Vissenbjerg
Aarup
Tommerup
Glamsbjerg
Assens
Ebberup
Haarby

BLIV MEDLEM
- sammen gør vi din virksomhed
og dit lokale netværk stærkere.
Kontakt os på
Telefon: 3012 8561
E-mail: post@udviklingassens.dk
Find mere information på www.udviklingassens.dk
og følg os på LinkedIn og Facebook.

Vejledning
Udvikling
Netværk
Kurser og arrangementer

ERHVERVSUDVIKLING OG VÆKST
Udvikling Assens samler alle gode kræfter for at skabe udvikling, vækst og arbejdspladser i eksisterende og nye virksomheder i Assens Kommune inden for alle brancher. Vi har fokus på konkret handling, når vi varetager virksomhedernes interesser.

UDVIKLING ASSENS ER LIG MED
VIRKSOMHEDSUDVIKLING
Medlemsfordele (både for dig og dine medarbejdere)
Adgang til udvidet 1:1 vejledning og fortrolig sparring

”Vores styrke er vores stærke
lokalkendskab. Vi er helt tæt på vores
medlemsvirksomheder og etablerer
netværk og formidler viden på tværs, så
virksomhederne kan udnytte deres styrker
og spidskompetencer.”
Kristine Lawaetz Lyngbo
Direktør

Adgang til netværk, hvor du eller dine medarbejdere møder ligesindede,
der arbejder med samme fagområde
Adgang til mange inspirerende temamøder inden for en bred vifte
af aktuelle emner
Adgang til store erhvervs-arrangementer, herunder vores årlige 			
erhvervskonference i maj måned
Og så bidrager vi med
Interessevaretagelse over for relevante myndigheder
Hjælp til ansøgning om støttemidler

Udvikling Assens er en stærk
lokal interesseorganisation og et
markant talerør for iværksættere
og virksomheder.

Brobygning til offentlige og private rådgivere og eksperter

”Vi kender vores medlemsvirksomheder
og kan derfor agere som én indgang til
erhvervsfremmesystemets mange tilbud, så det bliver relevant og aktuelt for
dig, og så du får de bedste muligheder
for at udvikle din virksomhed.”

”Vi samler erhvervet og arbejder for
udviklingen af turismen på Vestfyn.
Vores ”turistnavn” er VisitAssens, og
under det navn informerer og inspirerer
vi gæsterne på Vestfyn.”
Henrik Thayssen
Chefkonsulent

”Vi arbejder for at udvikle det positive
erhvervsklima i Assens Kommune yderligere,
så vores virksomheder får de bedste
muligheder for at trives og vokse.”
Troels F. Pedersen
Erhvervskonsulent

Louise Skøtt Christensen
Bureauleder

Mariann Rabølle
Turismekonsulent

