Markedsplass Mosjøen
Leverandørseminar 21. og 22 november 2016

Hvilke behov har Helgelands ledende bedrifter i tiden som kommer, hvem skal dekke disse
behovene, og hvilke krav stilles til dem? Ikke gå glipp av årets leverandørseminar i Mosjøen.
Sted: Fru Haugans Hotel, Mosjøen
Tid: 21.11.2016 kl. 10.00
Påmeldingsfrist: 6. november
pris: 950,- + mva. (inkluderer festmiddag 21. nov.
samt lunch begge dager)

Helgelands- og Mosjøens fremtid formes nå, og
du inviteres til å være en del av den når vi arrangerer lunch-til-lunch leverandørseminar 21. og 22.
november.
Husk påmeldingsfrist 6. november!

Helgeland Sparebank - distriktets egen bank, med over 150
års tilstedeværelse på Helgeland. I dag en bank for over
halvparten av alle helgelendinger. Bedriftsavdelinger med totalt 18 bedriftsrådgivere i de fire største byene og også egne
Forsikring- og Investeringssenter på Helgeland. Med andre
ord en komplett regional bank for både person- og næringslivskunder på Helgeland.

Eolus Vind har tre forretningsområder:
- Prosjektering av vindparker (også leveranse av nøkkelferdige vindparker)
- Produksjon av elektrisitet
- Drifts- og forvaltningstjenester til eiere av vindparker.
- Leverandør av nøkkelferdige vindparker
I tillegg kan Eolus bistå som konsulenter i ulike deler av
vindkraftprosjekter for eksterne kunder
I Mosjøen er de involvert med Øyfjellet Vindpark.

Alcoa er en av verdens største aluminiumprodusenter. Selskapet leverer aluminiumprodukter til fly og romfart, transport, bygningskonstruksjoner og emballasje. Alcoa Norway
består av Alcoa Lista, Alcoa Mosjøen og Alcoa Mosjøen
Anode. Lean –filosofien har gitt Alcoa anerkjennelser ikke
bare nasjonalt men også internasjonalt hvor de ligger på
topp i sin bransje.

Vefsn kommune ligger midt på Helgeland og midt i Norge,
med Mosjøen som kommunesenter. Vefsn har 13 500
innbyggere og har et allsidig næringsliv. Industri og handel
er viktigste næringsveier. Mosjøen er et viktig kommunikasjonsknutepunkt og handels- og servicesenter på Helgeland.

SpareBank 1 Nord-Norge, er et bankkonsern med hovedkontor i Storgata i Tromsø, og er representert i de fleste kommunene i Nord-Norge, samt på Svalbard. Bankkonsernet
har 270000 personkunder, 36500 bedrifts- og organisasjonskunder, og en forvaltningskapital på 92 milliarder kroner.

Statens vegvesen er en norsk, statlig etat med ansvar for bygging og vedlikehold av riksveier og fylkesveier og tilsyn med
kjøretøyer og trafikanter. Etaten består av Vegdirektoratet og
5 regioner. Statens vegvesen har 75 trafikkstasjoner (tidligere
kalt biltilsynet.). Biltilsynet ble slått sammen med Statens
vegvesen i 1995). Store utbyggingsprosjekter organiseres i
egne enheter direkte underlagt regionene. I dag og framover
vil det bli investert betydelige summer og ressurser i en ny E6
gjennom Helgeland.
SHMIL IKS VISJON: Sammen gir vi avfall verdi.
SHMIL IKS skal alene eller gjennom allianser være en totalleverandør av avfallstjenester for husholdninger og næringslivet i regionen. SHMIL IKS skal være et kompetansesenter og
pådriver for et bedre miljøsamarbeid på Helgeland.
SHMIL IKS er et interkommunalt avfallsselskap som skal ivareta eierkommunenes forpliktelser innen renovasjon og avfallsbehandling. Selskapet eies av de 11 Helgelandskommunene.
SHMIL IKS jobber aktivt med blikk på hele verdikjeden, og
er en stor aktør innenfor den sirkulære økonomitenkingen.
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Mandag 21.november
10:00-10:30
10:30-11:00
		
11:00-11:45
11:45-12:30
		
12:30-13:30
13:30-14:15
14:15-15:00
		
15:00-15:20
15:20-16:00
16:00-16:10
19:00-

Registrering og kaffe
Velkommen ved Sentrum Næringshage AS v. Jan Sandbukt og
Mosjøen Næringsforening v. Haakon N.Johansen
Alcoa Mosjøen – v.Magne Krutnes -Planer og behov for framtiden.
Eolus Vind Norge AS/ Øyfjellet Vindpark v. Gustav Grumert
Planer og behov for framtiden-prosjekt Øyfjellet Vindpark
Lunsj m.mingling/ kontaktavtaler gjøres
Statens Vegvesen v. Bård Nyland- Status og behov ved utbygging E6-Helgeland
Vefsn Kommune v. Ewa R.Enge
Innkjøpsplaner i Vefsn kommune-drift/vedlikehold og investeringer framover
Kaffe/ Te-mingling
SHMIL IKS –Planer og behov framover
Avslutning dag 1.
Felles middag v. Fru Haugans Hotell

Tirsdag 22.november
08:30-09:45
09:45-10:05
10:05-11:00
		
11:00-11:10
11:10-12:00

Foredrag, den 4. industrielle revolusjon. v. prof. Amund Skavhaug NTNU
Kaffe/ Mingling/ kontakter
Paneldebatt
Ordstyrer Anne Severinsen.
Kort oppsummering og vel hjem.
Speed-dating (leverandører-kunder etter avtaler i egne møterom)

Mosjøen Næringsforening inviterer deltakere, medlemmer og samarbeidspartnere på ”Ordførerens Lunsj” kl.12:00. Ordfører Jann Arne
Løvdahl orienterer om Kommunebudsjettet 2017 med næringslivet som fokus. Vefsn kommunes næringspris vil også deles ut under
lunsjen.

Arrangør:
Sentrum Næringshage AS i samarbeid med MON og Mosjøen Næringsforening
Konfransier: Tom Gøran Skog,
Paneldebatt: Anne Severinsen
Sponsorer/ bidragsytere:
Helgeland Sparebank, Sparebank 1, SHMIL IKS , Alcoa Mosjøen , Statens Vegvesen, Vefsn 		
Kommune, Eolus Vind

Husk bindende påmelding innen 6. november her:
http://snhh.no/hendelse/markedsplass-mosjoen-leverandorseminar/

