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Tillväxtdagen och Tjustgalan flyttas till 2021
Tillväxtdagen och Tjustgalan som skulle ha hållits i september väljer att ställa in sina
arrangemang 2020 och satsar istället på 2021. De två näringslivsevenemangen drar
båda publik över 300 personer och därför ser arrangörerna Västervik Framåt och
Tjustgalan Ekonomisk Förening att det under rådande restriktioner och
rekommendationer samt betydande utmaningar för det lokala näringslivet, inte är
genomförbara detta år.
De två största årligen återkommande evenemangen för näringslivet i Västerviks kommun
ställer in 2020 och satsar på 2021. Tillväxtdagen var tänkt att hållas den 2 juni, men flyttades
till den 9 september, Tjustgalan var planerad till den 26 september. Nu har arrangörerna
Västervik Framåt (Tillväxtdagen) och Tjustgalan Ekonomisk Förening (Tjustgalan) beslutat
att inte genomföra något av evenemangen 2020, utan satsar på att genomföra dem 2021.
Datum är för nästa år är redan satta. Tillväxtdagen hålls den 2 juni och Tjustgalan den 25
september.
−

Tillväxtdagen är ett så stort evenemang med så mycket innehåll att vi måste ta ett
beslut med respekt för både publik och bokade föreläsare. Det innehåll och de
föreläsare som skulle ha fokuserat på framtiden och Västervik i föränderlig värld är
naturligtvis fortsatt aktuellt även nästa år, när vi förhoppningsvis är igenom den
kritiska delen av coronapandemin, säger Thomas Eriksson, vd, Västervik Framåt.

Då Tillväxtdagen är till för inspiration, kunskap och nätverkande så är Tjustgalan en galakväll
där man firar framgångar och hyllar insatser i det lokala näringslivet.
−

Även om vi alla längtar till att klä upp oss och träffas i större festliga sammanhang så
måste vi vara realistiska och istället se hur vi kan göra något verkligt speciellt för alla
tappra företagare nästa år, säger Lars Persson, ordförande Tjustgalan Ekonomisk
Förening.
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