Medlemsförmåner
2018

Forums Webbportal
Medverkan med namn, logotyp,
infotext, kartposition, webbadress,
e-post och öppettider.
Kontaktnät till andra medlemmar.

Medlemsdekal
Ett Forum-Allt du behöver!
Dekal att sätta på entrén,
som visar att man är en stolt medlem,
som bidrar till en levande kommun.

Hemsidan, Facebook & Instagram
Möjlighet att få administrationsstöd
från Forum Vänersborgs
verksamhetsutvecklare och lämna
erbjudanden och sprida era evenemang
till våra medlemmar på vår
Facebooksida ”Forum Vänersborg” och
bilder via Instagram.

Forum Vänersborgs evenemangsfond
Möjlighet att söka pengar till
arrangemang/evenemang
från Forum Vänersborgs evenemangsfond.

Inspirationsföreläsning/evenemang
Kostnadsfri föreläsning/evenemang
minst 1 gång per år.
Hjälp av Forum Vänersborgs
verksamhetsutvecklare
Stöttning med att komma igång med
och utveckla befintliga evenemang.
Ger dig information och hjälp med
nätverksbyggande, marknadsföring,
lägesrapport etc.
Vänersborgs Galan
Nätverk och intressanta föreläsningar.
Chans att påverka och utveckla hela
Vänersborg
Delägare genom medlemskapet.

Arrangemang/Evenemang
Ta del av kommunens stöd till
arrangemang/evenemang som betalas ut
till Forum Vänersborg och som i sin tur
fördelar dessa.
Frukost Forum
Nätverk och intressanta föreläsningar.
Köpmannaföreningen och Forum
Vänersborg är nu EN förening
Köpmannaföreningen och Forum
Vänersborg har fokuserat på olika områden
som är beroende av varandra. När vi nu är
EN förening så har man istället en
centrumgrupp som fokuserar på det
operativa i centrum och Forum Vänersborg
som organisation jobbar övergripande i
kommunen och som ett stöd till alla våra
kommundelar samt tillsammans med
kommittéerna utveckla de evenemang som
idag finns samt ta fram nya.
Forum Vänersborg tar även ansvar för en
framtida vision tillsammans med
kommunen.

Erbjudande från medlemmar hos
Forum Vänersborg
Giltiga tom 31/12-2018

Erbjuder en person i
företaget/föreningen: "Ny undersökning
inkl. röntgen och foto hos tandläkare
per år" Värde 915 SEK

Köpa
Casio SE-S400 inkl. kontrollbox, SD-kort
för back up och elektronisk journal.
Programmerad, installerad och
registrerad hos skatteverket, 9,000: Kortidshyra
Casio SE-S400 inkl. kontrollbox, SD-kort
för back up och elektronisk journal.
Programmerad, installerad och
registrerad hos skatteverket, 1,500: -

- 15 % rabatt på restaurangnotan
(max 6 p) vid köp av a la carte kvällstid
(ej lunch, dryck, alkohol)
- 15% rabatt på våra konferenspaket (
både dag och övernattande konferenser
för minst 10 p )
- 15% rabatt på aktiviteter ( gäller våra
egna aktiviteter, ej vid inhyrd personal )
Uppge Forums medlemsrabatt vid
bokningen för att erhålla rabatten!

15 % rabatt på ord. Priser på allt i
butiken. Gäller ej beställningar,
blommogram och presentkort.
Uppge Forums medlemsrabatt vid
bokningen för att erhålla rabatten!

Kontaktuppgifter:
Mia Dahlén och Malin Karlsson
Verksamhetsutvecklare
Forum Vänersborg
Mia: mia@vanersborg.nu 0722-505560
Malin: info@vanersborg.nu 0733-565686

Nabbensbergsvägen 2
462 40 Vänersborg
www.vanersborg.nu

