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– Avenyföreningen är ett roligt sätt
att hänga med i vad som händer och är

Aveny-

på gång. Många affärer och möten kan

området

skapas i de forum som erbjuds.
Erik Moralo Heed, Delägare
Travel Service
– Avenyföreningen är ett forum där vi i dia-

BLI MEDLEM I DAG!
Välkommen att kontakta oss
för ett första möte.

log tillsammans med staden och andra som
verkar på Avenyn kan forma Avenyområdets
framtid. Har vi samsyn i vad som behöver göras så
är våra möjligheter så oändligt mycket större att
lyckas än om var och en jobbar på sin kant.
Peder Wahlgren, Affärsområdeschef för
Wallenstams kommersiella verksamhet
iG
 öteborg, Wallenstam
– Avenyföreningen har vuxit fram som den främsta drivkraften vad gäller gemensamma intressen för
utvecklingen av Avenyområdet. Med en stor övertygelse
och passion sammanlänkar Avenyföreningen de olika medlemmarnas viljor med positiva resultat. De vågar också vara frispråkiga och utmanande för att driva fram diskussioner och beslut
på högre instanser och agerar samtidigt strategiskt, ansvarsfullt
och mycket kompetent. Avenyföreningen är en oerhört stark och
viktig spelare i nöjesutvecklingen på Avenyn!
Jens Odén, Restaurang- och nattklubbsdelägare,
Peacock Dinner Club

Avenyföreningen (6 tr)
Avenyn 10
411 36 Göteborg
Tel: 031-13 80 90
info@avenyn.se
Avenyn.se/for-medlemmar

Avenyföreningens vision

Avenyföreningens vision
ska fungera som vägledning och

”Avenyn ska bli en utåtriktad och kontinental paradgata med internationell
attraktionskraft och en puls för hela regionen. Det unika området ska sticka ut
och forma en egen identitet bland europeiska städer som stärker Göteborgs
varumärke. En dynamisk kombination ska lyftas fram där högtidlighet samsas
med en vänlig och tillåtande atmosfär. Huvudstråket ska bli levande, inbjudande
och upplevelserikt såväl för besökare som för vardagsbrukaren.”

inspiration – ett underlag för beslut som
fattas och aktiviteter som genomförs för att
Avenyn ska vara något som göteborgare är
stolta över och gärna besöker. Ambitionen
är att år 2021, när Göteborg fyller 400 år,
så är vår vision verklighet.
Avenyföreningen

Avenyn 2021 = KUL | Kontinental, Unik, Levande

DET HÄR FÅR DU SOM MEDLEM

Marknadsföring/PR

Aktiviteter/nätverk

Trivsam miljö

En gemensam röst

Vi arbetar ständigt med att vårda och bygga
ett varumärke med gott rykte så att vi kan
inspirera fler att vilja verka och vara i Avenyområdet.

Vi arbetar för att Avenyområdet ska vara en
attraktiv och levande mötesplats för våra
besökare, men också för alla som arbetar här.
Därför anordnar Avenyföreningen träffar för
att hitta samverkansmöjligheter och förena
nytta med nöje.

För att folk ska komma och besöka områdets
verksamheter är det av oerhört stor vikt att
områdets yttre miljöer är trivsamma och tillgängliga. Här samarbetar Avenyföreningen
aktivt med Göteborgs Stad, olika myndigheter, fastighetsägarna och de enskilda
näringsidkarna. Vi arbetar med:

Har du problem i någon fråga är du sällan
ensam. Genom att agera tillsammans – och
med kansliets personal som språkrör – gör
du din röst hörd. Avenyföreningen medverkar
i olika forum och nätverk där det finns möjlighet att påverka viktiga beslut som berör din
verksamhet och framtid.

 a
 venyn.se är webbsajten där alla medlemsverksamheter har en egen sida. Sajten ger också inspiration, tips
och guidning till vad som finns att göra i Avenyområdet
och vad som är på gång.
 A
 venybroschyren ger information till Göteborgs besökare om vilka verksamheter som finns i Avenyområdet.
 F
 acebook.com/avenyforeningen är en vän-sida att lägga
till för dig som är medlem. Här kan du lägga upp tips och
erbjudanden från din verksamhet. Vi kommunicerar både
interna nyheter och det framtida arbetet med Avenyn.
 S
 ociala medier. Vi kommunicerar med och inspirerar våra
”gillare” att besöka Avenyn via Facebook.com/avenyn,
Instagram.com/avenyngbg samt Twitter.com/avenyn_gbg.

 M
 edlemsträffar, frukostmöten, arbetsgrupper,
kvällsaktiviteter med mera där du skapar ett ovärderligt nätverk samtidigt som du under trevliga former lär
dig nya saker.
 P
 ublika evenemang för att attrahera fler besökare till
området.
 U
 tbildningar och seminarier där du kan delta kostnadsfritt för att du och dina kollegor ska få kunskap
och motivation.

 A
 venytt är nyhetsbrevet som utkommer en gång per
månad med senaste nytt i Avenyområdet. Ett brev
skickas ut till våra externa prenumeranter och ett går ut
till dig som medlem.
 S
 kyltskåp är en optimal marknadsföringsplats mitt på
Avenyn som du som medlem har möjlighet att hyra.
 A
 venylunchen samlar alla dagens lunchmenyer i
Avenyområdet på ett ställe: avenyn.se/dagens-lunch
 A
 venykortet är förmånskortet för alla anställda på
medlemsföretagen.
 P
 ressmeddelanden skickar föreningen ut, liksom ger
nyhetstips till journalister och skribenter om vad som
händer och är på gång i Avenyområdet.

avenyn.se

 G
 atumiljön. Vi ser till att gatan är ren, snygg och trygg
genom olika projekt tillsammans med fastighetsägare,
kommun, polis och andra myndigheter.
 T
 illgängligheten. Parkeringar, lastzoner, ombyggnationer, taxiplatser med mera är områden som föreningen
bevakar och arbetar med för en ökad tillgänglighet.
 B
 elysningen. Genom samverkan hjälper Avenyföreningen till att skapa belysning i området hela dygnet,
både på offentliga platser liksom julbelysning där
intresse finns.

