Välkommen till oss!
Tillsammans utvecklar vi hela Markaryds kommun!
Vi på c/o Markaryd är stolta och glada över att verka i Markaryds kommun. Ju mer vi är tillsammans
är våra ledord och just tillsammans är nyckelordet. För det är tillsammans som vi kan skapa en bygd
som är attraktiv att bo i, verka på och besöka. Vi på c/o Markaryd strävar efter att främja
utvecklingen för den lokala handeln, servicen, industrin och besöksnäringen.
Vi arbetar bl a med Markaryds presentkort, Markaryds Magasinet samt arrangerar nätverksträffar. Vi
bedriver turistcenter under sommaren och sprider information om vad som är på gång via olika
digitala kanaler (bl a vår populära evenemangskalender på www.markaryd.com)
Vårt mål är att hela Markaryds kommun ska vara en attraktiv destinationsort med utmärkt värdskap.
Tillsammans med näringslivsbolaget Tillväxt Markaryd, Markaryds kommun och många fler gör vi på
c/o Markaryd allt för att utveckla kommunen på bästa sätt.

Som medlem får du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Synas med företagsnamn och logotype på www.markaryd.com
Utbildningar och nätverksträffar till reducerat pris
Rabatterat pris på annonsering i Markaryds Magasinet
Nyhetsbrev
Möjlighet att synas i våra digitala kanaler med positiva nyheter
Marknadsföra evenemang via evenemangskalendern på www.markaryd.com
Ta emot Markaryds presentkort (om du har betalterminal och privatpersoner som kunder)
Möjlighet att påverka utvecklingen i din bygd

Vad kostar det?
•
•
•

Insatsen för att bli medlem är 500 kr/medlem och insatsen är medlemmens andel och
återbetalas vid eventuellt utträde.
Medlemsavgift f.n. 100 kr/medlem/år.
Serviceavgift 100kr/medlem/år.

Kontakta gärna oss på info@markaryd.com eller besök oss i Stationshuset på Drottninggatan 1 i
Markaryd så berättar vi mer!

Följ oss!
c/oMarkaryd

co.markaryd

Ansökan om medlemskap i c/o Markaryd
Jag ansöker om andel i c/o Markaryd, 769633–5749, nedan kallad Föreningen.
Ifylld och underskriven ansökan skickas till:
c/o Markaryd
Hannabadsvägen 1
285 32 Markaryd
info@markaryd.com
Insatsen 500 kr betalas in till Föreningens bankgiro 5176-1567 senast 14 dagar efter att
ansökan lämnats in. Medlemsavgift f.n. 100 kr/medlem/år.
Namn

Organisationsnummer

Adress
Postnummer
Telefon

Postort
Mobil

E-post

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Underskrift
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Namnförtydligande
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ort och datum

Viktig information:
•
•
•

Ansökan om medlemskap provas av Föreningens styrelse eller av den som styrelsen utser.
Insatsen är medlemmens andel i Föreningen och vid eventuellt utträde får medlemmen
tillbaka sin andel.
Den årliga medlemsavgiften (f.n. 100 kr/medlem) faktureras under Q2.

•

Som medlem har du en röst på Föreningens årsstämma.

