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Hermetikken vil bli kunnskapssenter
Barents Event med
storoppdrag for
Statnett!

Hermetikken Næringshage, Agderforskning i Kristiansand og Norges
Arktiske Universitet i Tromsø sender nå en felles søknad om å bli
Norges nye kunnskapssenter for kulturnæringer.
- Vi ønsker oss et kunnskapssenter som har tett dialog med
kulturnæringsaktørene som er en av senterets hovedmålgrupper, sier
Mette Westlie, daglig leder for Hermetikken Næringshage i Vadsø.
Les mer her.

Grenseløst Hermetikken-miljø
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- Om kort tid tar vi posisjon om å
være det beste eventselskapet i nord.
Vi er det egentlig allerede, men
andre må få vite om det, sier Harald
Devold.
Sammen med Wengen ANS og Heidi
Kvernvik står de bak selskapet
Barents Event som akkurat nå
jobber med storkunden Statnett sin
stor-feiring av ferdigstillelse av
kraftlinja Varangerbotn-Skogfoss.

Les mer på hermetikken.no

Hermetikken Næringshage går utover sine bredder! Vel er vi
lokalisert i Vadsø, men det er ikke bare byens bedrifter som vil være
en del av fylkets mest kreative miljø. Uten å røpe for mye har vi nå to
nye medlemsbedrifter som kommer inn fra Vardø og Tana. - Vi har
startet en jobb med å få kulturnæringsbedrifter fra andre deler av
fylket til å gå sammen med oss for å få et enda sterkere nettverk. Det
sier Mette Westlie, daglig leder i Hermetikken Næringshage.

Kulturnæringsstiftelsen er for kulturnæringsklynger
- Vi har stor tro på kulturnæringsklynger som
Hermetikken Næringshage og vil gjerne være
med på å støtte slike miljø i den grad det treffer
våre kriterier. Det sier Bjørn Eirik Olsen i
Kulturnæringsstiftelsen til Sparebanken NordNorge. De sitter med 20 millioner kroner årlig som går til utvikling av
kulturnæringsvirksomhet i landsdelen. Les mer her.

Kurs i Markedsstrategier og markedsmuligheter
Har du behov for å jobbe mer målrettet inn mot ditt marked eller nye markeder?
Utvikling av markedsstrategier kan øke din bedrifts konkurransekraft og lønnsomhet.
Hermetikken kjører kurs for medlemsbedriftene den 13. mai kl. 09.00-15.30.
Kursleder er Kristian Wengen, Arc Giraff (bilde).
Meld deg på til mette@hermetikken.no innen 9. mai.

Vil du og virksomheten din ta et BYKS?
Er du en pådriver som vil utvikle en liten eller mellomstor
virksomhet? Kjenner du noen eller har du en slik medarbeider?
BYKS gir kompetanse, energi og nettverk for å ta spranget!
BYKS er et vekstprogram i regi av Innovasjon Norge der du tar tak i
konkrete oppgaver og satsinger i egen bedrift. Du lærer av erfarne
eksperter, tar i bruk praktiske verktøy og inspireres av andre med
samme ambisjon. Søknadsfrist: 9. mai. Les mer her.
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