
 
Piteå i samarbete

För att få en levande och attraktiv handelsstad behöver vi alla 
hjälpas åt. En plats där människor återkommer och delar sin 
vardag i. Vill vi bli större? Få fler invånare och attrahera ny 
arbetskraft? Vill vi vara en stad där befolkningen och besök-
snäringen vill återkomma igen och igen? Då måste vi tillsam-
mans kroka arm för att kunna skapa detta. 

Tillsammans kan vi skapa en handel som blomstrar, en stad med färg, mö-
tesplatser, en stad som andas framtid och gemenskap. Vi sår frön som kan 
växa och bli stora tillsammans. Älskar ni denna staden som vi gör och vill 
göra allt för att den ska få sprudla av aktiviteter och kreativitet? Då behö-
ver vi ert stöd för att vi ska kunna växa och lyckas. På nästa sida har vi tagit 
fram lite olika paket som ni kan stötta vår stad med. Vilket paket kan ni 
stötta med? Tillsammans gör vi denna resa och blir en ännu starkare stad! 

 

Cecilia Lindström 
Handelsutvecklare, Företagarna Piteå  
tillsammans med vår lokala handel!



 

Paket 1 
2500 kr per år i tre års tid. 
I detta ingår... 
* Företagsnamnet på hemsidan 
* Kampanjpaket för att kunna samla in pengar (*) 
 

Paket 2 
5000 kr per år i tre års tid. 
- I detta ingår...
* Företagsnamnet på hemsidan 
* Kampanjpaket för att kunna samla in pengar (*)
* Offertförfrågan vid event, beroende på aktivitet och behovet av produkt/tjänst.
 

Paket 3 
25000 kr per år i tre års tid.  
- I detta ingår...
* Företagsnamnet på hemsidan 
* Kampanjpaket för att kunna samla in pengar (*)
* Specifikt event - möjlighet att önska vilket event pengarna ska gå till
* Offertförfrågan vid event, beroende på aktivitet och behovet av produkt/tjänst. 
 

Paket 4 
Valfri summa över 25000 kr, engångssumma. 
- I detta ingår... 
* Inget avtal som är bindande 
* Företagsnamnet på hemsidan
* Specifikt event - möjlighet att önska vilket event pengarna ska gå till
* Marknadsföring under eventet för företaget 

 
(* Kampanjpaket - Handla varan och stötta vårt Piteå. 5 kr per såld ”vara”  
(en specifik produkt) går till en levande och attraktiv handelsstad.) 



Avtal 
Piteå i samarbete
 

 
Paket 1 
2.500 kr per år i tre års tid 

Paket 2
5.000 kr per år i tre års tid

Paket 3 
25.000 kr per år i tre års tid 
 

Paket 4 
Valfri summa över 25.000 kr               Belopp:________________________

Företag                                                                                Organisationsnummer       

Faktureringsadress       

Postnummer                                        Postadress      

E-postadress för faktura      

Referens     

Kontaktperson                               Telefonnummer till kontaktperson

E-postadress till kontaktperson   

Ort & datum             Underskrift Företag                                    Underskrift Företagarna Piteå 


