Var med i mjölbyandan
Företagsbanketten startades 2014 med sju företagarföreningar som intitiativtagare och
Mjölby kommun som partner. Mjölby Cityförening, Företagarna, Företagscentrum, Mjölby
Nyföretagscentrum, LRF, Skänningeföretagarna och Hjärtat i Mantorp. Nyföretagscentrum
gick ur samarbetet efter en organisationsförändring 2014.
Målsättningen med banketten är att en gång om året samla företagarna i Mjölby kommun
för att premiera dem som tagit betydelsefulla steg i sina verksamheter. Med banketten och
prisutdelningen betonas styrkan med ett bra företagsklimat och vikten av att kreativa entreprenörer vill satsa egagemang och pengar i Mjölby kommun.
För att genomföra en bankett med kvalitet och dragkraft krävs goda ekonomiska resurser.
För att inte biljettpriset ska bli helt avskräckande har bankettföreningen jobbat hårt med att
få sponsorbidrag till evenemanget.
Det har varit relativt lätt att få de små företagen att lämna ett bidrag förutom de egna biljettköpen men lite svårare att engagera de stora drakarna. Banketten är en symbol för företagarandan i Mjölby kommun. Den visar på sammanhållning och framtidstro för kommunen.
Därför stödjer också Mjölby kommun Företagsbanketten.
Att vara med som sponsor för Företagsbanketten sätter företaget i ett positivt sammanhang i
ett glittrande evenemang och bidrar till att stärka företagsamheten i Mjölby kommun.

2014

2015

2014 John Houdi, Carlswärds orkester

2015 Gunhild Carling big band, Vibbe

2016
2016 Peter Johansson och Bruno Mitsogiannis med band, Vibbe

Bli en vinnare
Alla kan inte få första pris. Men det är heller inte så
att ”the winner takes it all”. Inte när det gäller företagsutvecklingen i Mjölby kommun i alla fall.
Tvärtom kan man säga att alla invånare, företag och
kommunal förvaltning är olika delar av en dynamisk helhet. Alla tjänar på att det går bra för ortens
företag.
De som vinner priset är goda föredömen, de som
deltar i konkurrens måste skärpa upp sin förmåga
och sitt utbud.
De tre år som banketten samlat ihop olika företagarpriser till utdelning under kristallkronan på
Norrgården har följande vunnit:
Årets företagare/Företagarna: 2014 Sissi Lilja
ridutbildning, 2015 Marie-Louise, Johnny och Rickard Hellsten – Hellstens mekaniska, 2016 Gunilla
och Magnus Hilleby – Östad Golf
Årets handlare/Mjölby City: 2014 Ingrid Jarl –
Figurina, 2015 Patrik Oskarsson – Mediacenter,
2016 Jocke Axelsson – Jockes Alpin
Årets gröna näring/LRF: 2014 Blackert lantbruk,
2015 Stallmagasinet Lärketorp, 2016 Fogdegårdens
lantbruk
Årets tillväxtföretag/Företagscentrum: 2014
Plåtmodul, 2015 Rala Infratech, 2016 Anderssons
Elektriska
Årets nyföretagare/Nyföretagscentrum: 2014
Ann-Charlotte Andersson, 2015 Haire & Care Hanna Malmén. (Inget pris 2016)
Dessutom har stipendier delats ut till gymnasieelever för framgångsrikt företagande inom Ung företagsamhet.

Bli bankettsponor
Som guld eller silversponsor till Företagsbanketten kan ni få välja hur ni vill synas i samband med
evenemanget. Ju snabbare ni tar beslut desto fler
marknadsinsatser kan ni ta del av.
Guld: 30.000 kr Silver 15.000 kr Brons 5.000 kr
Annonsering: Banketten samarbetar med dagstidningen
Corren och har löpande annonsering om evenemanget
från december till april. Ni kan delta med er logotyp, storlek
beroende på nivå. Guld/Silver
Prissponsor: Var med och sponsra ett av bankettens
priser. Ni nämns i samband med prisutdelning, kan ha en
representant med vid prisutdelning och bifoga extrapris, ni
syns i all marknadsföring och på banketten. (Vissa restriktioner när det gäller Företagarnas pris) Guld
Biljetter: Vi gör gärna en deal med biljettpriset mot en bra
sponsring. Slutklämmen är ändå att banketten ska tjäna på
det hela förstås. Guld/Silver/Brons
Synas på banketten: Som sponsor får ni stigande grad

med insatsen utrymme på sponsorskyltar och på bildspelet
på scenen. Backdrop vid fotografering av alla vinnare har
också er logotyp. Dessutom kan ni sätta upp rollups eller
liknande vid entrén och andra ytor. Guld/Silver/Brons

Give away: Vill ni skicka med alla deltagare ett budskap
och en gåva? Diskutera med oss så löser vi det. Guld/Silver/
Brons
Tävling/lotteri: Vill ni vara med i en utlottning till delta-

garna på banketten? Vi kan dela ut lottsedel vid entrén eller
med dukningen. Guld/Silver

Med mera... Kom gärna med egna idéer om hur Företagsbanketten kan ge ett mervärde till er.

Kontakt:
Kenneth Fungbrandt
eautveckling@fungbrandt.se
070-584 80 04
Danne Ljungvall
info@mjolbycity.se
070-339 93 11
Lasse Fredriksson
lasse@trigga.se
070-865 23 01

