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YTEK sulautetaan osaksi
kaupungin organisaatiota
YTEK sulautetaan ensi vuoden aikana
osaksi Ylivieskan kaupungin
organisaatiota. Jatkossa Ylivieskan
Teknologiakylä YTEK Oy on
todennäköisesti kiinteistöyhtiö.
Yrityspalveluiden käyttäjille sulautuminen
ei juurikaan näy. Ajatuksena on, että
yrityspalvelut jatkaa samoilla palveluilla,
samassa paikassa sekä samalla henkilöstöllä. Ytekin palveluksessa on täällä hetkellä 6
henkilöä hanketyöntekijät mukaan luettuna.

Ylivieskan somejoulukalenteri
Ylivieskan somejoulukalenteri starttaa 1.
joulukuuta.
Osallistu vastaamalla päivän
kysymykseen. Kommentoi kuvan
yhteyteen joko Ylivieskan kaupungin
Facebookissa tai Instagramissa
ja osallistut 2 x 100 euron lahjakortin
arvontaan.
Voittaja saa valita lahjakortin
haluamaansa Ylivieskassa sijaitsevaan
yritykseen. Arvonta suoritetaan viikolla 2. Voittajille ilmoitetaan vastauksessa käytetyn
somekanavan kautta.
@Ykaupunki
#ylivieska #tuepaikallistayrittäjää #kasvunkaupunki #ytek
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YLIVIESKASSA ON HYVÄ
YRITTÄÄ - Uusi Ylivieskasta
kertova sähköinen esite nyt
myös englanniksi!

Tänä vuonna ei yrittäjien
joulupuurotilaisuutta

Ytekin nettisivuilta löytyy uusi

Ytek ei järjestä tänä vuonna yrittäjien

Ylivieskasta kertova sähköinen esite, nyt

joulupuurotilaisuutta vallitsevan

myös englanniksi. Käy kurkkaamassa!

koronatilanteen vuoksi. Puurotilaisuuden

Katso tästä

summan käytämme paikalliseen
hyväntekeväisyyteen.

CENTRIA
Dronet Ylivieska yllä
30.11.2020
Oletko miettinyt, voisiko droneteknologia
auttaa jotenkin yritystoimintaasi?
Centria-ammattikorkeakoulu järjestää
Ylivieskan kampuksella Vierimaantiellä
avoimen drone-aiheisen demopäivän.
Päivän aikana esitellään alueen yrityksille
ja toimijoille Centrian dronekalustoa ja lisäksi sään salliessa tehdään dronelentodemonstraatioita yleisölle. Esittelyssä ovat niin kaupalliset ratkaisut kuin Centrian
hankkeissa rakennetut demonstraatiolaitteetkin. Asiantuntijamme ovat paikalla
vastaamassa yleisön kysymyksiin.
Kaikille avoin tilaisuus järjestetään koronatilanteen useammassa erässä osallistujien
määrän rajaamiseksi.
Ilmoittaudu tapahtumaan ja valitse osallistumisaikasi täältä
Dronetapahtuman järjestelyissä mukana:
Digitaalinen tehdasinfrastruktuuri -hanke (EAKR), Dronemaster-hanke (ESR)
Arctic Airborne 3D -hanke (Interreg Nord)
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Kansainvälistymisen askeleet -koulutussarja
Verkkototeutuksena 1.12.2020 klo 9:00 alkaen.
Markkinat ovat yhä globalisoituneemmat ja useat yritykset näkevät
kansainvälistymisen osana tulevaisuuttaan. Koulutussarjassa perehdytään
kansainväliseen toimintaympäristöön, luodaan yleiskatsaus erilaisiin
kansainvälistymisstrategioihin, käydään läpi kansainvälistymisen strategisen
suunnittelun osa-alueita ja riskejä. Lisäksi tutustutaan tarkemmin Saksan, Venäjän,
Puolan ja Ruotsin liiketoimintakulttuureihin. Kouluttajina toimivat Centriaammattikorkeakoulun asiantuntijat.
Koulutuspäivät:
tiistai 1.12.2020 klo 9−12, Kasvua kansainvälistymisestä
tiistai 1.12.2020 klo 12−12.45, Saksa liiketoiminta-alueena
torstai 3.12.2020 klo 9−11, Venäjä liiketoiminta-alueena
torstai 17.12.2020 klo 10−11.30, Doing business with Poland
Ruotsi liiketoiminta-alueena, koulutuksen aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Koulutukseen osallistutaan etäyhteydellä. Koulutus on maksuton.
Ilmoittaudu tästä

Yrittäjät Toimitaan vastuullisesti ja noudatetaan
voimassa olevia suosituksia.
Lue lisää kaupungin tiedotteesta koskien
koronatilannetta ja sen vaikutuksista
Ylivieskassa.
Lue tiedote tästä

#yhdessäselvitään #koronafi
#kasvunkaupunki #paikallinenyrittäjä
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ILMOITA YTEKIN
NETTISIVUILLA
1. MYYDÄÄN - OSTETAAN YRITYS
Oletko myymässä yritystäsi tai haluaisitko
ostaa yrityksen?
Ilmoita siitä Ytekin nettisivuilla
ILMAISEKSI
Sinulla on mahdollisuus jättää ilmoitus myös ilman julkistettavia yhteystietojasi. Tällöin
mahdolliset yhteydenotot tulevat Ytekin yritysneuvojien kautta.
KATSO TARKEMMIN MITÄ YRITYKSIÄ TÄLLÄ HETKELLÄ MYYNNISSÄ!
Myytävät yritykset tästä

2. TOIMITILAT
Löydä yrityksellesi sopiva toimitila tai tontti Ylivieskasta!
Ytek ylläpitää kaikille yhteistä toimitilarekisteriä, josta löydät helposti tiedot
vuokrattavista ja myytävistä toimitiloista sekä yritystonteista Ylivieskassa.
Ilmoita ILMAISEKSI!
Toimitilat tästä
www.ytek.fi

Torikatu 3 LH 9-10, 84100 Ylivieska
www.ytek.fi

Osoitelähde: YTEK Oy:n asiakasrekisteri | Rekisteriseloste
Peruuta uutiskirjeesi
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