Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i Vingåkers kommun och
sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.
Vem kan bli Årets Företagare?
Årets Företagare ska uppfylla följande kriterier:;
>> Visa prov på att vara extra kreativa och
företagsam på ett sätt som bör premieras

>> Äga företaget

>> Genom gott ledarskap, vara en god

>> Ha god lönsamhet

>> Aktivt driva företaget
Årets Företagare
>> Ha företaget som sin huvud>>et
Intetha några betalningsanmärk
n o m i n e ri n g s b l a n k
sakliga sysselsättning
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i Katrineholm,
förebild
och ambassadör
företagare
Flen och
Vingåkers
kommun ochför
som
genom sitt sätt att vara fungerar som en
förebild för andra företagare.
Jag vill Nominera:

Nominerad/nominerade ägare:

Vem kan bli Årets Företagare?
Årets
Företagare ska uppfylla följande kriterier:
Telefon:
•
•
•

Visa prov på att vara extra kreativ och
företagsam på ett sätt som bör premieras

Företagets namn:

Ha företaget som sin huvud-

Företagets
adress:
sakliga
sysselsättning

Genom gott ledarskap, vara en god
förebild och ambassadör för företagare

E-post:

•

Äga företaget

•

Aktivt driva företaget

•

Inte ha några betalningsanmärkningar

•

Ha god lönsamhet

Företagets organisationsnummer:

Exempel på motivering:
”Årets Företagare har genom sina idéer och sitt arbete utvecklat näringslivet i Vingåkers kommun. Utdelningen tilldelas den som geno
Jagvara
villfungerar
Nominera:
som en förebild för andra företagare och som genom handlingskraft och nytänkande tillfört företagandet nya dimensio
företagande leder till tillväxt som ger välstånd vilket alla vill ha.”

Nominerad/nominerade ägare:
Er motivering:

Företagets namn:
Motivering:
Insänt av:

E-post:

Telefon:

Nominera med mail till kfv@foretagarna.se
Förslaget
skickas
till: Företagarna
Katrineholm Flen Vingåker, Box 124, 641 22 KATRINEHOLM.
Senast den
10 februari
2020.
Det
gårFöretagare
även bra att
nominera
med mailKFV
till info@foretagarnakfv.se
eller via vår hemsida www.foretagarnakfv.se
Årets
utses
av Företagarna
i samarbete med kommunerna.
Senast den 31 mars 2012 vill vi ha Ditt förslag.
Årets Företagare utses av Företagarna Katrineholm Flen Vingåker i samarbete med Vingåkers kommun.

