VAD ÄR VITSEN MED

FÖRETAGARNA?

Läs här varför det är dumt att inte vara medlem.

FÖRETAGARNA JOBBAR MED OPINIONSBILDNING
och har siktet inställt på politiker, myndigheter, journalister och din sambo.

HÄR FÅR DU

5

EXEMPEL:

1. Vi sysslar aktivt bl a med opinionsbildning.
Ett syfte är att få fler kommuner och landsting
att införa LOV – Lagen om valfrihetssystem.
Och då ger vi oss inte förrän de system som tas
i bruk är utformade med tanke på mångfald
och småföretagande.
2. Vi är motståndare till osund konkurrens från den
offentliga sektorn. Och vi arbetar därför aktivt med
att skapa förutsättningar som ger fler småföretag
möjlighet att deltaga i offentlig upphandling.
3. Vi anser att Sverige måste sänka sina arbetsgivaravgifter och debatterar därför frågan i media.
Syftet med vår verksamhet är att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för företagare i Sverige – och därmed i hela Europa.
Vi jobbar t ex hårt på att få bort allt krångel för dig som äger
och driver ett företag. Som medlem kan du utnyttja tjänster och
förmåner som förenklar ditt arbete och skapar affärsnytta.
Vill du veta vad som har sysselsatt oss den senaste tiden?

4. Vi skapar opinion för att förbättra möjligheten
att öka kapitaltillgången för företagare.
5. Vi verkar för att företagare och anställda be-		
handlas lika i trygghetssystemen.

”Vår målsättning
i allt vårt arbete är
att göra det lätt och
attraktivt att driva
företag.”

Företagarna ger dig
ﬂer värdefulla medlemsförmåner
än du hinner utnyttja.

Smarta samarbetsavtal
ger dig rabatt på till exempel
ny bil, bensin och hotell.

Medlemsträﬀar,
galakvällar, utbildning och
annat kul hör också till.

Företagarna är nyttiga för samhället. Vi är drivande. Och vi ﬁnns
i närheten. Du kommer in i ett nätverk med 75.000 kolleger som
ﬁnns på 18 regionkontor i 260 lokalföreningar. Som medlem bidrar du till ett bättre företagsklimat och som tack för hjälpen har
du tillgång till bl a till juridisk rådgivning och förmånliga försäkringar.
Vi lyssnar, för dialog och ger stöd. Och vi kan aktivt medverka till
att du gör bättre affärer.

Varför inte ﬁra ditt medlemskap i Företagarna med en liten bilsemester med din sambo? Medlemskapet ger dig nämligen tillgång
till en rad smarta samarbetsavtal, med ekonomiska fördelar när du
anlitar våra leverantörer. Du kan räkna med ﬁna förmånspriser
om du är intresserad av Mercedes, BMW, Toyota, Volvo, OKQ8,
Malmö Aviation, Tele 2, DB Schenker, Best Western Hotels och
flera andra förstklassiga varumärken.

Medlemmar i Företagarna träffas ofta på olika evenemang och du
får löpande information om vad som händer både lokalt och runt
om i landet. (Den stora begivenheten varje år är den välkända
galaföreställningen ”Årets företagare”!) Vill du veta vad som är på
gång kan du ta en titt på vår hemsida!

MALMÖ STADS FÖRETAGSLOTS
En väg in.
Har du frågor om regler, tillstånd eller företagande?
Vi guidar dig rätt!

tel: 040-34 30 00 email: foretagslots@malmo.se tider: mån-tors 09.00-15.00

Besöksadress: Baltzargatan 12
Postadress:
Box 5301
200 72 Malmö
Ring om du vill veta mer!
040-12 64 53
info@foretagarnamalmo.se
www.foretagarnamalmo.se

Det är dumt att inte vara medlem.
Du kan bli det om fem minuter!

GÖR BARA SÅ HÄR:
Gå in på vår hemsida, www.foretagarnamalmo.se
Där behöver du bara fylla i blanketten och klicka iväg den till oss – på fem minuter
är du medlem. Det kostar från 1590:-/år (2015) och du kan dra nytta av en mängd
förmåner från första stund. Bara en sån sak. Välkommen!

Ska ditt företag också växa?
Följ utvecklingen på www.almi.se/100foretagomdagen
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IDAG HJÄLPER VI YTTERLIGARE
FÖRETAG ATT VÄXA
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