
    

 

FÖRBINDELSE AVSEENDE PARTNERSKAP I 

ARBETSMARKNADSKUNSKAP 2017-2020 

 

GULDPARTNER – FRÅN 100 000 KRONOR PER ÅR 

 Garanterad plats i verksamhetens referensgrupp vilket ger god insyn och möjlighet 
att påverka inriktning och framtid för verksamheten.  

 Garanterat besök på företaget/organisationen av kommunikatörer från 
Arbetsmarknadskunskap för ömsesidigt informationsutbyte. 

 Garanterad inbjudan till att delta på lektioner och föräldramöten. Möjlighet att delge 
målgrupperna information om företaget/organisationen.   

 Företaget/organisationen kommer att användas som exempel på lektioner med 
elever, föräldramöten och lärarutbildningar. 

 Separat inspirationsföreläsning och genomgång av Arbetsmarknadskunskap erbjuds 
för företagets/organisationens ledningsgrupp (eller motsvarande) en gång per år. 

 Inspirationsföreläsning erbjuds för medarbetare på företaget/organisationen minst 
en gång per år. 

 Företagets/organisationens logotyp exponeras på verksamhetens websidor, i 
presentationer och i tryckt informationsmaterial.  

 Löpande nyhetsbrev och rapporter. 
 

 Företaget/organisationen kan användas i marknadsföringsinsatser som genomförs 
inom verksamheten. 

 Möjlighet att utforma ytterligare aktiviteter med företaget/organisationen 
tillsammans med kommunikatörer från Arbetsmarknadskunskap. Exempel på detta 
kan vara workshops med medarbetare, inspiration för handledare eller studiebesök 
av elever.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 

SILVERPARTNER – FRÅN 50 000 KR PER ÅR 

 Garanterat besök på företaget/organisationen av kommunikatörer från 
Arbetsmarknadskunskap för ömsesidigt informationsutbyte. 

 Inspirationsföreläsning erbjuds för medarbetare på företaget/organisationen en gång 
per år. 

 Företagets/organisationens logotyp exponeras på verksamhetens websidor, i 
presentationer och i tryckt informationsmaterial.  

 Löpande nyhetsbrev och rapporter. 
 

 Företaget/organisationen kan användas i marknadsföringsinsatser som genomförs 
inom verksamheten. 

 Inbjudan till att delta på lektioner och föräldramöten. Möjlighet att delge 
målgrupperna information om företaget/organisationen.   

 Företaget/organisationen kan användas som exempel på lektioner med elever, 
föräldramöten och lärarutbildningar. 

 
 
 

BRONSPARTNER – FRÅN 10 000 KR PER ÅR 

 Företagets/organisationens logotyp exponeras på verksamhetens websidor, i 
presentationer och i tryckt informationsmaterial.  

 Löpande nyhetsbrev och rapporter. 
 

 Inbjudan till att delta på lektioner och föräldramöten. Möjlighet att delge 
målgrupperna information om företaget/organisationen.  

 Företaget/organisationen kan användas som exempel på lektioner med elever, 
föräldramöten och lärarutbildningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

UPPGIFTER OM SAMARBETSPARTNER 

Ja, vi vill gärna vara med som en samarbetspartner till Arbetsmarknadskunskap i Örebro län. 
Vi väljer följande nivå (ange exakt belopp längre ned i dokumentet): 
 

 GULDPARTNER från 100 000 kr per år  
 SILVERPARTNER från 50 000 kr per år 
 BRONSPARTNER från 10 000 kr per år  

 
Organisationens namn: 
 
 

Organisationsnummer: 
 
 

Juridisk form (om ej AB): 
 
 

Ev. SNI-kod: 
 
 

CFAR-nummer: 
 
 

Adress: 
 
 

Telefonnummer: 
 
 

Postnummer: 
 
 

Ort: 
 

Mobilnummer: 
 

Kontaktperson för AMK: 
 
 

Titel/befattning: e-postadress: 
 

 
Genom underskriften intygas att: 
De uppgifter som lämnats i förbindelsen är riktiga och samarbetspartnern har tagit del av 
dokumentet ”AMK verksamhetsbeskrivning i Örebro län 2017-2020” och åtar sig att följa de 
villkor som gäller för medfinansiering under den treårsperiod verksamheten bedrivs.  
 
Vi vill medfinansiera Arbetsmarknadskunskap med ______________________kr per 
verksamhetsår i tre år. Avtalstid: 170901-200831. Förskottsfakturering sker årsvis. 
Betalningsvillkor 30 dagar. 
 
Datum: 

 
 

Behörig tecknares underskrift: Namnförtydligande: 

 
Denna blankett fylls i och skickas till:   Handelskammaren Mälardalen 

Att: Oskar Axelsson 
Box 8044, 700 08 Örebro 

 
Alternativt skickas en scannad blankett till oskar@handelskammarenmalardalen.se 
För mer information kontakta verksamhetsledare Oskar Axelsson: 0766-776479 
 

Konceptet beskrivs närmare på www.arbetsmarknadskunskap.se  

mailto:oskar@handelskammarenmalardalen.se
http://www.arbetsmarknadskunskap.se/
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