Vi tror på unga människor och
vi vill att de ska tro på sin egen
företagsamhet”

Investera i framtiden!
Bli partner till Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla

Hur möter ditt företag morgondagens vuxna? Sedan 1980 har vi stärkt över 420 000 unga människor inför det liv som väntar.
Genom att bli partner till Ung Företagsamhet får ditt företag en unik möjlighet att möta unga människors tankar och attityder.

Investera i framtiden - bli partner till Ung Företagsamhet Blekinge/Bromölla!

Ung Företagsamhet
Vi vet att entreprenörskap inte bara handlar om företa-

Ung Företagsamhet är en viktig samhällsaktör som

Vinster för ditt företag:

gande utan om att tänka nytt och kreativt, att se möj-

tror på unga människor och vill att de ska tro på sin

• En framtida rekryteringsbas

ligheter och att lösa problem. Ung Företagsamhet ger

egen företagsamhet. Vi kombinerar teori och praktik

• Kontakt med engagerade ungdomar

barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin

på ett roligt och inspirerande sätt - allt genom sko-

• Varumärkesspridning för ert företag

kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi

lan! Ung Företagsamhet stöds av offentliga medel,

• Medarbetare som har kunskap och förståelseom arbetsgivarens utmaningar

har tre läromedel för grundskolan - ”Vårt samhälle”,

stiftelser och fonder samt det privata näringslivet

”Se möjligheterna” och ”Min framtid & ekonomi” samt

och det är tack vare dem som vi kan fortsätta erbjuda

processutbildningen UF-företagande på gymnasiet.

allt fler elever att ta del av våra utbildningskoncept.

Tillsammans med oss skapar Ni som partner:
• Goodwill
• Företagsamma människor
• En skola som lär elever om företagandets villkor och möjligheter
• Ett stort nätverk av ungdomar och lärare som talar gott om företagande

Varför engagerar ni er i Ung Företagsamhet?
”Ung Företagsamhet är vårt fokusprojekt gällande entreprenörskap
som vi stöttar enligt strategi. Det andra för att vi genom UF och Teknikstipendiet får in en fin koppling till teknik där vi vill verka för att
öka intresset för UF på de tekniska programmen och skapa utveckling i
skolan.”
Jan Moritz - Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond - Guldpartner

Partnerskap

Tävlingsvärdskap

Ung Företagsamhet är en viktig del i uppbyggna-

Att vara tävlingsvärd för en av Ung Företag-

”Albinsson & Sjöberg väljer att satsa på Ung Företagsamhet för att
skapa ett positivt näringslivsklimat i framtiden. Som företagare och
entreprenör vet vi hur mycket varje stöd betyder”.

den av Sveriges framtid. Genom att vara partner

samhets regionala tävlingar skapar en unik ex-

Camilla Sjöberg - Förlags AB Albinsson & Sjöberg - Silverpartner

till Ung Företagsamhet bidrar du till ett mer

poneringsmöjlighet under UF-året. Ni bidrar

företagsamt Blekinge/Bromölla och en ökad

till vinnande företags prischeck samt möjlig-

tillväxt i Sverige. Genom oss blir det fler företag-

het till fortsatt tävlan på SM i Ung

samma medborgare, många startar företag vilket i

Företagsamhet i Stockholm. För mer informa-

sin tur leder till en ökad sysselsättning och högre

tion - kontakta oss!

skatteintäkter. Sverige blir helt enkelt bättre
rustat för att nu och i framtiden konkurrera med
omvärlden!

”Karlskrona Lampfabrik stöttar med glädje Ung Företagsamhet. Vårt
företag är sprunget ur det entreprenörskap som i slutet av 1800-talet
lyfte Sverige ur fattigdom till ett av bli ett av Europas rikaste länder.
Vi är övertygade om att det är unga, nyskapande idéer som gör Sverige
fortsatt konkurrenskraftigt och att Ung Företagsamhet är en utmärkt
grogrund för dessa idéer.”
Katarina och Valdemar Skantze

www.ungforetagsamhet.se/blekinge

www.ungforetagsamhet.se/blekinge

Investera i framtiden - bli partner till Ung Företagsamhet Blekinge/Bromölla!

VI UTVECKLAR FÖRETAGSAMMA MÄNNISKOR
OCH FRAMTIDENS ENTREPRENÖRER
SATSA PÅ OSS - DIN VINST ÄR STOR

Guld

Från 25 000 kr
Löpande exponeringsmöjligheter
• Logotyp i UF:s regionala
presentationsmaterial
• Logotyp på sponsorskylt i samband
med arrangemang
• Stor logotyp på UF:s regionala hemsida
med länk till den egna hemsidan
• Logotyp i UF:s annonser i medier

Regionala mässan

• Möjlighet att sitta med i tävlingsjury
• Exponeringsmöjligheter på plats
• Logotyp på sponsorskylt
• Erbjuds förtur i tävlingsvärdskap
• Exponering av stor logotyp från scen

Kunskap om ungdomars attityder
och värderingar

• Möjlighet att få tillgång till referensgrupper
• Föreläsning om ungdomars entreprenörskap
• Möjlighet till utökat samarbete

Samarbetsbevis

• Samarbetsbevis från UF
• Möjlighet att använda UF:s logotyp i egen
marknadsföring
• Inbjudan till UF:s olika träffar
• Möjlighet att ingå i rådgivarbank

Silver

Från 10 000 kr
Löpande exponeringsmöjligheter

• Logotyp i UF:s regionala
presentationsmaterial
• Logotyp på sponsorskylt i samband
med arrangemang
• Logotyp med länk till partnerföretagets
hemsida på UF:s regionala hemsida

Regionala mässan

• Möjlighet att sitta med i tävlingsjury
• Logotyp på sponsorskylt
• Exponering av logotyp från scen

Kunskap om ungdomars attityder
och värderingar

• Möjlighet att få tillgång till referensgrupper
• Föreläsning om ungdomars entreprenörskap

Samarbetsbevis

• Samarbetsbevis från UF
• Möjlighet att använda UF:s logotyp i egen
marknadsföring
• Inbjudan till UF:s olika träffar
• Möjlighet att ingå i rådgivarbank

www.ungforetagsamhet.se/blekinge

Brons

Från 5 000 kr
Löpande exponeringsmöjligheter

• Företagsnamn i UF:s regionala presentationsmaterial
• Företagsnamn på sponsorskylt i samband
med arrangemang
• Företagsnamn med länk till partnerföretagets
hemsida på UF:s regionala hemsida

Regionala mässan

• Möjlighet att sitta med i tävlingsjury
• Företagsnamn på sponsorskylt

Kunskap om ungdomars attityder
och värderingar

• Föreläsning om ungdomars entreprenörskap

Samarbetsbevis

• Samarbetsbevis från UF
• Inbjudan till UF:s olika träffar
• Möjlighet att ingå i rådgivarbank

www.ungforetagsamhet.se/blekinge

Vi investerar i framtiden!
- gör du?
Guldpartners

Silverpartners

we make IT work

Bronspartners
Altefur Development ● Baker Tilly Sydost ● Benny Nilssons Bygg AB ● Best Western Karlshamn ● Blåklinten Blomsterdesign
Bröderna Björklunds Grus ● Coop Karlshamn ● Datoraffären i Karlskrona ● EC Konsult AB ● Elias i Syd AB ● Evomatic AB
JustNu Tryck Karlshamn ● Karlskrona Lampfabrik ● Lennandia Advertising ● McDonald´s Karlshamn ● Mustasch Reklambyrå
Noda Intelligent Systems ● Nordea Rotary Karlshamn/Mörrum ● SEB i Blekinge ● Sweden Rock Festival ● Säljfast AB
Sölvesborgshem ● Sölvesborg Energi ● Uniper ● KFH - Karlskrona Företags och Hantverksförening
Stödpartners

Br. Perssons Snickeri ● G larsson starch technology ab ● Gertrud Solutions AB ● MCT Brattberg ● Ottossons Truck AB ● Sandahls Fulload AB

Kommunpartners

www.ungforetagsamhet.se/blekinge

