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   AAMUKAHVIT   Aamukahvitilaisuuksia (n.10 krt/vuosi) järjestetään kuukauden toisena torstaina  Aamukahvitilaisuuksia (n.10 krt/vuosi) järjestetään kuukauden toisena torstaina  
     klo 8-9 tai klo 9-10. Aamukahveilla on mahdollisuus verkostoitua, kuulla ajankoh-      klo 8-9 tai klo 9-10. Aamukahveilla on mahdollisuus verkostoitua, kuulla ajankoh- 
     taisista asioista ja tuoda omia asioita esille.      taisista asioista ja tuoda omia asioita esille. 
          Aamukahveille kutsutaan jäsenten lisäksi kaupungin edustajia, yhteistyökump- Aamukahveille kutsutaan jäsenten lisäksi kaupungin edustajia, yhteistyökump- 
     paneita ja median edustajia.      paneita ja median edustajia. 
     Lisäksi järjestetään muita eri teemaisia kahvitilaisuuksia.     Lisäksi järjestetään muita eri teemaisia kahvitilaisuuksia.

   TAPAHTUMAT    TAPAHTUMAT       Jäsenenä pääset ilmaiseksi mukaan keskustan elävöittämiseen vuosittaisilla  Jäsenenä pääset ilmaiseksi mukaan keskustan elävöittämiseen vuosittaisilla  
     tapahtumilla ja tempauksilla kuten Yhen illan juttu - ostoskampanjaan.      tapahtumilla ja tempauksilla kuten Yhen illan juttu - ostoskampanjaan. 
     Tapahtumissa pääset mukaan myös yhteismarkkinointiin.      Tapahtumissa pääset mukaan myös yhteismarkkinointiin. 

    VIESTINTÄ    VIESTINTÄ      Lahti Cityn jäsenenä pääset mukaan Lahti Cityn jäsenenä pääset mukaan viestiketjuun, jossa jaetaan ajankohtaisia  viestiketjuun, jossa jaetaan ajankohtaisia  
     tiedotteita, mm. koottua tietoa kaikista tapahtumista. Välitämme tietoa myös       tiedotteita, mm. koottua tietoa kaikista tapahtumista. Välitämme tietoa myös  
     sidosryhmiemme ja yhteistyökumppaneittemme sekä kaupungin tärkeistä        sidosryhmiemme ja yhteistyökumppaneittemme sekä kaupungin tärkeistä   
     tapahtumista.      tapahtumista. 

    KAMPANJA - ALET    KAMPANJA - ALET    Erilaisten kampanjointien yhteydessä voit saada jäsenhyvityksiä.Erilaisten kampanjointien yhteydessä voit saada jäsenhyvityksiä.
     Esim. havukampanjassa joulukauden avauksen aikaan Lahti City maksaa 30€       Esim. havukampanjassa joulukauden avauksen aikaan Lahti City maksaa 30€  
     tilauksestasi.     tilauksestasi.

    JÄSENHANKINTA    JÄSENHANKINTA    Jäsenenä voit hankkia uusia jäseniä.Jäsenenä voit hankkia uusia jäseniä.
     Uuden jäsenen liittymisestä sinun suosituksellasi saat hyvitystä omasta mak-      Uuden jäsenen liittymisestä sinun suosituksellasi saat hyvitystä omasta mak- 
     sustasi. Hyvitys uuden jäsenen hankkimisesta 50€/uusi jäsen. Hyvitys ei kui -      sustasi. Hyvitys uuden jäsenen hankkimisesta 50€/uusi jäsen. Hyvitys ei kui - 
   tenkaan voi muodostua suuremmaksi kuin oma jäsenmaksusi.    tenkaan voi muodostua suuremmaksi kuin oma jäsenmaksusi. 
     Hyvitys suoritetaan sitä seuraavan vuoden jäsenmaksustasi, kun uusi jäsen on       Hyvitys suoritetaan sitä seuraavan vuoden jäsenmaksustasi, kun uusi jäsen on  
     liittynyt.      liittynyt. 

VAIKUTTAMINEN  VAIKUTTAMINEN  Lahti City kerää erilaista tietoa haastatteluiden ja kyselyiden kautta esim.   Lahti City kerää erilaista tietoa haastatteluiden ja kyselyiden kautta esim.   
     Lahden kaupungille päätösten teon tueksi. Myös sinulla on mahdollisuus tuo-      Lahden kaupungille päätösten teon tueksi. Myös sinulla on mahdollisuus tuo- 
     da esiin omia mielipiteitäsi, ideoitasi ja toiveitasi.     da esiin omia mielipiteitäsi, ideoitasi ja toiveitasi.
     Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa.      Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa. 

MEDIA    MEDIA    Eri kampanjoissa teemme yhteistyötä paikallisen median kanssa, joka tarjoaa  Eri kampanjoissa teemme yhteistyötä paikallisen median kanssa, joka tarjoaa  
     jäsenillemme erilaisia kampanja-alennuksia.      jäsenillemme erilaisia kampanja-alennuksia. 

LC KOTISIVUT   LC KOTISIVUT   Kaikki jäsenyritykset esitellään Lahti Cityn kotisivuilla. Ja markkinoimme   Kaikki jäsenyritykset esitellään Lahti Cityn kotisivuilla. Ja markkinoimme   
     jäseniämme sosiaalisen median kanavissa.      jäseniämme sosiaalisen median kanavissa. 

TUKI    TUKI    Tuemme jäsenyrityksiämme kaikissa mahdollisissa asioissa ja pyrimme hake- Tuemme jäsenyrityksiämme kaikissa mahdollisissa asioissa ja pyrimme hake- 
     maan vastauksia kysymyksiinne ja toiveisiinne.      maan vastauksia kysymyksiinne ja toiveisiinne. 
     Ole aktiivinen ja ota rohkeasti yhteyttä.      Ole aktiivinen ja ota rohkeasti yhteyttä. 
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    TAPAHTUMATUKI  Lahti City myöntää jäsenten omiin organisoimiin tapahtumiin tukea   
     hallituksen päätösten mukaisesti.
     Hae tapahtumatukea TÄÄLTÄ

    JOAPRO    JOAPRO        YritysdokkarointiYritysdokkarointi
     Termi kuulostaa uudelta, sillä sitä se on. Yritysdokkarointi kuvaa palvelun koko      Termi kuulostaa uudelta, sillä sitä se on. Yritysdokkarointi kuvaa palvelun koko 
     naisuutta. Valokuvaaja kuvaa dokumentaarisesti yrityksen arkea, eikä häiritse       naisuutta. Valokuvaaja kuvaa dokumentaarisesti yrityksen arkea, eikä häiritse  
     kuvausten aikana yrittäjää. Jos yrittäjällä on kuvaustoiveita, niin nämä otetaan       kuvausten aikana yrittäjää. Jos yrittäjällä on kuvaustoiveita, niin nämä otetaan  
     toki huomioon. Yritys saa kartutettua näin kuvagalleriaansa. Kuvia voi hyödyn      toki huomioon. Yritys saa kartutettua näin kuvagalleriaansa. Kuvia voi hyödyn 
     tää esimerkiksi julkaisemalla niitä eri ajankohtina eri sosiaalisen median alus      tää esimerkiksi julkaisemalla niitä eri ajankohtina eri sosiaalisen median alus 
     toilla pitäen ne siten aktiivisina.     toilla pitäen ne siten aktiivisina.
     Hinta: 80 euroa + alv     Hinta: 80 euroa + alv

     Henkilöstökuvaus     Henkilöstökuvaus
     Palveluun kuuluu ennen kaikkea ammattitaitoiset kuvat henkilökunnasta yrityk      Palveluun kuuluu ennen kaikkea ammattitaitoiset kuvat henkilökunnasta yrityk 
     sen tiloissa. Kuvissa on mukana palanen yrityksen tunnelmaa, tunnetta sekä       sen tiloissa. Kuvissa on mukana palanen yrityksen tunnelmaa, tunnetta sekä  
     fiilistä. Tämä tietty edullisella hinnalla.     fiilistä. Tämä tietty edullisella hinnalla.
     Henkilöstökuvaus 50 euroa + alv (per henkilö)     Henkilöstökuvaus 50 euroa + alv (per henkilö)
     Tilaa kuvaukset      Tilaa kuvaukset TÄÄLTÄTÄÄLTÄ

   KUKKAPII       KUKKAPII    Kukkapii tarjoaa Lahti Cityn jäsenille - 10% yrityksen omaan    Kukkapii tarjoaa Lahti Cityn jäsenille - 10% yrityksen omaan    
     käyttöön, tarkoitukseen ja tilaisuuteen liittyvistä kukkapalveluista.     käyttöön, tarkoitukseen ja tilaisuuteen liittyvistä kukkapalveluista.

        

https://forms.gle/GqMgdxvDuv6BvpYD8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQTreK5yRy0ve192Q1IyBNBWZ16FMsnvNIJT5AEhwYwndxCw/viewform?usp=sf_link

