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Företag i Habo kommun

Irmas Tobak  familjeföretaget som startades
för 40 år sedan
När Irmas började, plockade man 25öres godisbitar bakom disk där kunderna fick välja
godiset, under tiden har godiset utvecklats där kunderna idag plockar sitt egna
lösviktsgodis.
Sedan starten har verksamheten förändrats en hel del. Irmas fick utmärkelsen Årets
nytänkare i Habo 2020. Häng med när vi pratar med Camilla som driver Irmas idag.

Läs mer >>

Presentkort till kommunens medarbetare
stöttar lokala företag
Medarbetare i Habo kommun kommer i julklapp att få ett presentkort till ett värde av 400
kr att använda för att handla lokalt och på så sätt stötta de lokala företagen.
Vår förhoppning är att presentkortet ska tas emot på samtliga köpställen i Habo
kommun som säljer någon form av produkt eller tjänst men det är företaget som
bestämmer om de vill ta emot värdebevis eller inte. Mer information om hur du som
företag hanterar presentkorten hittar du via länken nedan.

Läs mer >>

Smart bolagsstyrning  din verktygslåda för
tillväxt
Hur företaget styrs är en viktig del för att nå tillväxt och framgång. Vet du vad som krävs
av dig som ägare eller VD för att möta tillväxt på ett bra sätt?
Genom att delta på webbinariet den 15 januari får du en övergripande genomgång av
de områden inom bolagets styrning som är viktiga att fokusera på för att generera
tillväxt. Vi hoppas kunna ge dig en bättre förståelse för vilka faktorer som hämmar tillväxt
och hur du kan arbeta för att ta nästa steg i bolagets utveckling.

Läs mer >>

Robotlyft för Sveriges industriföretag
Robotlyftet  Stora möjligheter för företag att få hjälp med robotisering och automation
En unik möjlighet för små och medelstora företag att inleda eller fortsätta sin resa mot
robotisering och automation.
Robotlyftet innebär att små och medelstora industriföretag kostnadsfritt får hjälp med en
förutsättningsstudie och med att ansöka om en automationscheck som stöd för
genomförande av ett automations eller robotiseringsprojekt. Fram till juni 2021 kan
små och medelstora industriföretag ansöka om en automationscheck. Robotlyftet
pågår hela 2021.

Läs mer >>

Science Park Innovation Runway
Science Parks löfte inom Innovation Runway är ”tänk om framtiden”. Och betoningen
idag är vi nog överens om – den ligger på ordet ”om”. Vi förstår att du som
företagsledare har stora utmaningar just nu. Därför vill vi agera som din externa
samtalsresurs. Vi erbjuder ett möte och lösningsorienterad övning där vi lyssnar in dina
utmaningar för att coacha fram en affärsmodell som kan hjälpa dig här och nu – och
framåt.

Läs mer >>

Vi på Habo kommun vill önska dig

EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!
– detta annorlunda år som nu snart är till ända!
Med tillförsikt ser vi fram emot 2021 och hoppas på ett nytt,
bättre och spännande år!
.
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