
Åmåls Ljusfest 7-9 
september
Medan sommarvärmen ännu dröjer sig 
kvar gör sig hösten ändå påmind och det 
blir mörkare. Då är Åmåls Ljusfest ett per-
fekt arrangemang för att stanna upp och 
fokusera på ljuset. Ljusfesten bjuder på 
tusentals marschaller, dans- och musikun-
derhållning, bildvisningar, tävlingar, ani-
mationer, ljusinstallationer och stämnings-
fulla ljuspromenader. Vi vet att Ljusfesten 
engagerar och inspirerar många att vara 
med och uppmärksamma ljus och ljussätt-
ning i vår fina stad. Tillsammans kan vi på 
olika sätt skapa ”En ljus miljö” för både 
åmålsboende och besökare. Programmet i 
sin helhet hittar du på www.ljusfest.se.

INDIGO – Industriell  
digitalisering i praktiken
Vill ni utveckla ert företags digitala kom-
petens och utnyttja ny teknik för att inte 
tappa konkurrenskraft? Allt fler pratar om 
digitalisering
och vad det faktiskt är. I INDIGO får små 
och medelstora industriföretag svar på 
många frågor i ämnet samt startar och 
genomför ett verkligt case. Digitalisering 
ger allt från effektivisering i produk-
tion till uppkopplade produkter och nya 
affärsmodeller. Det ger även nya möjlighe-
ter vid marknadsföring, sälj, kundsupport 
och administration. INDIGO kombinerar 
nätverksträffar och gemensamma work-
shops med coachning ute på ert företag. 
Erfarna konsulter hjälper till att definiera 
era behov och möjligheter samt lägger 
grunden för hur ni skapar en strategi kring 

ert företags digitaliseringsresa. INDIGO 
är ett nationellt projekt som arrangeras 
av IUC Väst med finansiering av Tillväxt-
verket och Västra Götalandsregionen. Det 
finns plats för 10 företag. Kostnaden för 
att delta är 10 000 kr per företag. Läs mer 
på www.iucvast.se eller kontakta Olle Sö-
derqvist, 076-213 21 52, olle.soderqvist@
iucvast.se. 

Har du en affärsidé du vill 
testa på en jury?
För att få fram bra spännande idéer som 
kan bli växande företag arrangerar Almi 
Företagspartner, Innovatums StartUpmi-
ljö och Nyföretagacentrum under hösten 
en idé och innovationstävling. Har du en 
spännande idé som kan bli ett hållbart väx-
ande företag? En idé som du vill testa på 
en expertjury och få feedback? Är ni flera 
som kompletterar varandra och som vill 
arbeta tillsammans för att utveckla idén 
till ett företag? Anmäl er då till tävlingen 
grow4bodal!
Första pris är ett eget aktiebolag (50 000 
kr). Gå in och anmäl din innovativa idé på 
www.grow4bodal.se. 

Exportseminarium
Den 22 september arrangerar IUC Väst en 
halvdag på temat internationalisering och 
finansiering i Vänersborg. Du får möjlighet 
att pratat om allt från finansiering av din 
exportaffär till hur du hittar rätt kontakter 
i världen. Eventet vänder sig till små- och 
medelstora företag i Fyrbodal inom alla 
branscher och ger en unik möjlighet att 
träffa alla främjarna bakom västra Göta-

lands Regionala Exportcenter. Förutom ett 
fullmatat program, kan du under dagen 
även få en möjlighet att presentera din idé 
inför exportfrämjarna och få individuell 
vägledning. Inbjudan och program hittar 
du på www.iucvast.se. 

Starta eget 
informationsträffar
Funderar du på att starta eget?
Nyföretagarcentrum Väst inbjuder till 
informationsträffar för dig som funderar 
på att starta eget företag. Datum för träf-
fen i Åmål är den 3 oktober, kl 18.00, på 
Länsförsäkringar. Datum och platser för 
övriga träffar i Fyrbodal hittar du på www.
nyforetagarcentrum.se/vast.  
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