Vi er til for
maritim næring!
Maritimt Forum er en samarbeidende stiftelse som arbeider for
saker viktige for dem maritime næring og vår medlemsmasse.
Medlemsmassen inneholder organisasjoner og bedrifter fra hele
verdikjeden i den maritime næringsklyngen i Norge. Ta del i det
maritime fellesskapet du også – ta del i et nettverk som har din
bedriftsinteresse i fokus. Vi er representert i hele landet.

Hvorfor bli medlem?
11 gode grunner:
1.

2.

INFORMASJONSOPPDATERING

-

BEDRIFTSPROFILERING

-

3.

9.

Maritimt Forum sine regionskontor samarbeider
tett og utnytter hverandres kontaktnett,
kompetanse og fordelen med å fronte saker med
en nasjonal bredde.

INTERNASJONALT FOKUS

-

Maritimt Forum har fokus på EUs maritime politikk

NATURLIG KONTAKTPUNKT

-

Maritimt Forum er et naturlig kontaktpunkt for
andre aktører som ønsker å samarbeide med
maritim næring; det være seg utdanningsinstitusjoner, media, organisasjoner, politikere
og myndigheter

-

10. STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLING

MF har tett dialog med myndigheter, politikere og
styresmakter
MF fronter fellesutfordringer på vegne av
næringen

NYTTIGE NETTVERK
- STYRK DIN KONKURRANSEEVNE

-

6.

8.

NASJONAL BREDDE OG TYNGDE

-

		

-

5.

nye bedrifter presenteres særskilt i nyhetsbrevet
til nettverket
medlemmer presenteres og markedsføres på vår
nettportal, facebook med mer.
medlemmer kan presentere seg på nettverksmøter

7.

KLYNGENS KANAL TIL
BESLUTNINGSTAKERE

-

4.

Bli jevnlig oppdatert via vårt nyhetsbrev
Nyhetsovervåkingen på vår hjemmeside gir de siste
maritime nyheter fra alle landets aviser og medier.

Gjennom våre seminarer og nettverk møter du
mennesker med samme interesser, samt mulighet
til å treffe beslutningstakere og kompetansemiljø.
Maritimt Forum arrangerer jevnlige medlems
møter, og tilbyr våre medlemmer å arrangere
temamøter i samarbeid med oss.

-

Maritimt Forums medlemmer trekkes inn i
referansegrupper i strategisk næringsutvikling på
politisk plan

11. SAMMEN STÅR VI STERKERE
-

		

Det er en ubetinget fordel å kunne stå sammen
i spørsmål av felles interesse, uavhengig av hvilken
bedrift man tilhører.
Sammen er vi sterke nok til å påvirke rammebetingelsene og å sette agendaen.

FAKTA OG STATISTIKK

-

Maritim Forum har tilgang og oversikt på
oppdaterte kartlegginger, regelverk og
faktagrunnlag om næringen.

REKRUTTERING AV DE BESTE HODENE

-

MF satser aktivt på rekruttering og profilering av
den maritime næringen for å tiltrekke seg
talentene til bransjen.
MF synliggjør maritim næring gjennom tydelige
profilerings- og rekrutteringskampanjer
MF representerer den maritime klyngen på skoler
og utdanningsmesser og gir også bedriftene
mulighet til å presentere seg selv.

www.maritimt-forum.no

Bli med i fellesskapet og
dra nytte av fordelene som
medlem i MF!

