ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

Välkommen till
Handelskammaren Mälardalen!
Handelskammaren Mälardalen har ett lika viktigt som tydligt uppdrag: att främja näringslivet i
regionen och företräda företagens intressen. Helt enkelt att göra regionen till en ännu bättre
plats att driva företag på. Handelskammaren Mälardalen finns i Örebro- och Västmanlands
län. I Örebro, Västerås och Bergslagen erbjuder vi också medlemskap i lokala handelskammare för företag som vill engagera sig mer i lokala frågor och aktiviteter.

ETT MEDLEMSKAP HAR MÅNGA
FÖRDELAR
Som medlem får ni:
• ingå i ett nätverk med 700 företag
• alltid medlemspris på vårt tjänsteutbud
• förtur till utbildningar, seminarier, nätverk
och andra mötesplatser
• lägre pris på handelsdokument
• tillgång till vårt globala nätverk med
10 000 handelskammare och exportmagasinet Global Utsikt
• inflytande i viktiga näringspolitiska frågor
• tillgång till en marknadsföringskanal via
hemsidan - där ni kan lägga upp egna
erbjudanden
• Nyhetsbrev och medlemstidning

AFFÄRSNYTTA OCH MEDLEMSPRIS
Vi erbjuder kompetensutveckling genom
utbildningar, seminarier och nätverk inom
bland annat styrelsearbete, utrikeshandel
och upphandling - alltid till medlemspris.
På våra mötesplatser och evenemang kan
du knyta kontakter på både lokal och regional nivå för att öka dina affärsmöjligheter.
Via vår hemsida har du också möjlighet att
marknadsföra era nyheter och erbjudanden.
Vi tillhandahåller medlings- och skiljedomstjänster, inflyttarservice och råd vid
internationella affärer.

HELA VÄRLDEN INOM RÄCKHÅLL
Vi tillhör ett enormt globalt nätverk med fler
än 10 000 handelskammare. Det ger dig
nästan obegränsat med kontakter när du vill
expandera eller utveckla. Handelskammaren
tillhandahåller också viktiga handelsdokument som kan hjälpa er att spara både tid
och pengar, t ex ATA-carnet. Vi brukar säga
att vi är världens hemmaplan.

näringslivet gentemot myndigheter, politiker
och andra beslutsfattare. Och ju fler medlemmar vi är, desto mer kan vi påverka. Våra
fokusområden är infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella affärer.

Infrastruktur
Möjlighet att snabbt och enkelt kunna
transportera gods och människor är helt
avgörande för näringslivets utveckling.
Därför har vi engagerat oss i nyckelstråket
Stockholm-Göteborg via Mälardalen där vårt
arbetet bidragit till extra investeringar i E20.
Stockholm-Oslo, sjöfarten i Mälaren och
flyget är andra frågor som vi arbetar med.

Kompetensförsörjning
En annan viktig faktor för tillväxt och viljan
att investera i en region är möjligheten att
rekrytera rätt kompetens. Vi arbetar för att
skapa bättre matchning mellan efterfrågan
och utbud av kompetens. Vi är projektägare
till YH Mälardalen, gör satsningar på Arbetsmarknadskunskap och Talangrekrytering och
samarbetar regionens lärosäten.
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Internationella affärer
Vi öppnar dörrar för företag som vill ut på
nya marknader. Vi har också regeringens
uppdrag att legalisera internationella
handelsdokument och ursprungsintyg samt
utfärda ATA-carnet.
Välkommen som medlem!

MEDLEMSAVGIFT
(Medlems- och serviceavgift 2017)

MEDLEMSAVGIFT:
300 kr
SERVICEAVGIFT:
Beroende av antal anställda
Anställda
		
0-4
		
5-14
		 15–29
		 30–49
		 50–99
		 100–199
		 200–399
		 400–699
700–1199
1200<		

PÅVERKA I VIKTIGA FRÅGOR
Handelskammarens unika position som en
oberoende och regionalt baserad organisation gör oss till en stark företrädare för

PRESIDIUM 2016-17

Jenny Emerén, verkställande direktör

Avgift
2 500
4 000
6 000
9 000
13 000
16 000
22 000
30 000
40 000
60 000
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Ansökan skickas till: Handelskammaren Mälardalen, Box 8044, 700 08 Örebro
Telefon 019-689 35 00, www.handelskammarenmalardalen.se
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MARKERA DE SNI-KATEGORIER SOM PASSAR
IN PÅ ERT FÖRETAGS VERKSAMHET

01 - Jordbruk och jakt
02 - Skogsbruk
03 - Fiske
05 - Kolgruvor
06 - Råpetroleum och naturgasindustri
07 - Metallmalmsgruvor
08 - Mineralutvinning
09 - Service till utvinning
10 - Livsmedelsindustrin
12 - Tobak
13 - Textilindustrin
14 - Beklädnadsindustri
15 - Läderindustrin
16 - Trävaruindustri
17 - Massa och papper
18 - Grafisk industri
19 - Stenkol
20 - Kemisk industri
21 - Farmaceutisk industri
22 - Gummi- och plastindustri
23 - Sten- ler- och glasindustri
24 - Stål- och metallverk
25 - Metallvaruindustrin
26 - Dator- elektronik- och optikindustri
27 - Elapparatutindustri
28 - Maskinindustri
29 - Motor- och släpfordonsindustri
30 - Transportmedelsindustri
31 - Möbeltillverkning
32 - Övrig tillverkning

33 - Reparations- och installationsindustri
35 - El- gas, värme- och kylindustri
36 - Vattenförsörjningsindustri
38 - Återvinningsindustri
41 - Husbyggnadsindustri
42 - Bygg- och anläggningsentreprenörer
43 - Bygg- och anläggningsinstallatörer
45 - Bilhandel- och verkstäder
46 - Parti- och agenturhandel
47 - Detaljhandel
49 - Landtransportföretag
50 - Rederier
51 - Flygbolag
52 - Transportförmedling och lager
53 - Post och distribution
55 - Hotellverksamhet
56 - Restaurangverksamhet
58 - Förlag, grafisk
59 - TV-verksamhet
60 - Radioverksamhet
61 - Telekommunikationverksamhet
62 - Dataprogrammering- och
datakonsultverksamhet
63 - Information- och IT-verksamhet
64 - Bank och andra kreditinstitut
65 - Försäkringsbolag
66 - Serviceföretag till finans- och
försäkringsverksamhet
68 - Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
69 - Juridisk och ekonomisk företagsservice

70 - Konsult- och företagsverksamhet
71 - Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet
72 - Forskning och utveckling
73 - Reklam och marknadsföring
74 - Övrig service inom juridik, ekonomi mm
75 - Veternärverksamhet
77 - Uthyrningsfirmor
78 - Arbetsförmedling och personaluthyrning
79 - Rese- och turiskverksamhet
80 - Säkerhets och bevakningsföretag
81 - Rengöring och annan fastighetsskötsel
82 - Kontors- och annan företagsverksamhet
84 - Offentlig förvaltning och försvar
85 - Utbildning
86 - Hälso- och sjukvård
87 - Vård och omsorg
88 - Sociala tjänster
90 - Konstnärlig och kulturell verksamhet
91 - Bibliotek, arkiv, museum och parker
92 - Spel- och vadhållningsverksamhet
93 - Idrott, sport och motion
94 - Intresseorganisationer och
branschorganisatoner
95 - Repartionsverksamhet
96 - Annan serviceverksamhet
97 - Förvävsarbete i hushåll
98 - Hushållsproduktion, varor och
tjänster för eget bruk

