Johanna Carleson, Eminent reklambyrå och Calle Håkansson, Altitude meetings kommer jobba aktivt med föreningen Västra
Hamnen - Have it all i Malmö.
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Nytt team får uppdraget att driva och
utveckla föreningen Västra Hamnen Have it all!
Altitude Meetings har tillsammans med Eminent reklambyrå fått i uppdrag att
driva,
vidareutveckla och marknadsföra föreningen Västra Hamnen - Have it all i
Malmö.

Föreningens syfte är att vara en plattform för hållbar livsmiljö och innovation
med stora
möjligheter att växa och utvecklas genom nära samarbete mellan Malmö
stad, företag,
universitet och föreningar i Västra Hamnen.
– Vi sökte ett team som kan hjälpa oss att lyfta och utveckla föreningen både
på kort och lång
sikt, säger Thomas Brunk, ordförande för Västra Hamnen ekonomisk förening.
Vi har vuxit
snabbt i antalet medlemmar sedan start våren 2017. Det ställer andra krav
och förväntningar
hos medlemmar på medlemsnytta i form av gemensamma aktiviteter,
nätverkande och
marknadsföring av Västra Hamnen.
Västra Hamnen ekonomisk förening har som främsta uppgift att lyfta fram
och driva på stadsoch affärsutvecklingen i stadsdelen. Under senare år har föreningen vuxit
kraftigt och har i
dag 65 medlemmar, där såväl stora och små företag, Malmö universitet,
föreningar och
staden samarbetar, vilket är unikt. Målet är att fler företag och boende ska
flytta till stadsdelen
och att antalet medlemmar i föreningen ökar ytterligare.
I det nya samarbetet axlar Altitude Meetings rollen som verksamhetsledare

samtidigt som
man har uppdraget att driva event, konferenser och andra aktiviteter.
Eminent reklambyrå, i
sin tur, har ansvaret för att utveckla och utforma den externa
kommunikationen, i såväl
sociala som traditionella medier.
– Det här är ett roligt och spännande uppdrag för oss. Vi ser fram emot att
tillsammans med
Eminent och medlemmarna ytterligare utveckla och förbättra såväl nätverket
som stadsdelen
Västra Hamnen, säger Calle Håkansson, projektledare på Altitude Meetings.
– Vi är självklart mycket glada för det förtroende vi fått tillsammans med
Altitude och vi ser
fram mot att utveckla och driva föreningen framåt. Västra Hamnen är redan i
dag en
intressant och spännande del av Malmö som attraherar många företag. Den
bilden ska vi
förstärka ytterligare, säger Camilla Nilsson som är ny byråansvarig på
Eminent reklambyrå.
Kontakt:
Calle Håkansson, tel. 0734-241034
Altitude Meetings
Camilla Nilsson, tel. 0793-342023

Eminent Reklambyrå

Eminent Reklambyrå AB är en Malmöbaserad reklambyrå som arbetar med både
digital och tryckt produktion. Bland våra uppdragsgivare finns företag som
Procurator, Peab, Midroc, Skånska Energi och ICA Malmborgsgruppen. Eminent
startade i Lund 1997 och finns idag på Media Evolution City i Malmö.

Kontaktpersoner
Oskar Lärn
Presskontakt
VD
oskar@eminentreklambyra.se
0704 - 95 82 14

