Reagera och agera. I tid!

Företagarlyftet
Vi har kostnadsfritt hjälpt
över hundra företag!
- Blir nästa ditt?
Om du upplever att ditt företag är inne
i en svår situation och inte riktigt vet
hur du ska hantera den är rådet att ta
kontakt med Almi Företagspartner i
Mälardalen. Vi kan bidra med rådgivning utifrån dina behov för att hjälpa
ditt företag.

Syfte
Företagarlyftet är till för att du som
företagare snabbt, enkelt och kostnadsfritt ska kunna få hjälp med att hantera
företagets problem.

Kostnadsfri rådgivning
Almi Företagspartner i Mälardalen
driver en rådgivningsverksamhet dit
företag med finansiella problem kan
vända sig för att få information och råd
om hur de ska komma ur ryggsäcken
och titta framåt.

Omfattning
Även om situationen ser olika ut i olika
företag innebär Företagarlyftet att vi
tillsammans går igenom fyra steg.
1. Företagarlyftet erbjuder ett
första möte per telefon eller en
personlig rådgivning där vi
lyssnar, sätter oss in i problemet och bildar oss en uppfattning. Därefter görs en bedömning av läget.

2. Som nästa steg får du råd om
vad som är det mest akuta att
ta tag i.
3. Tillsammans gör vi en handlingsplan med åtgärder att gå
vidare med.
4. Vi hjälper dig sedan med kontakter och förhandlingar till
exempel med Skatteverket,
banken, leverantörer, kreditgivare och andra parter som berörs och kan bidra till att hitta
en lösning.

Vilka kan få hjälp?
Företagarlyftet vänder sig till små och
medelstora företag i Västmanlands och
Örebro län som ar eller riskerar ekonomiska problem.

Sekretess
Alla uppdrag som kommer hanteras av
Företagarlyftet är sekretessbelagda och
behandlas med tystnadsplikt.

Tveka inte att kontakta Företagarlyftet, här får du hjälp
att få svar på dina frågor om
hur du kan lyfta företaget ur
en ekonomisk svår situation.

Almi Företagspartner arbetar
med företags utveckling. Ibland
kan det vara värdefullt att någon
annan ser på problemet med
andra ögon. Många gånger när
företaget befinner sig i en ekonomiskt svår situation kan nedgången vara så stor att en konkurs hotar. Därför är det viktigt
att ta reagera och agera i tid!
Kontakta Företagarlyftet!

Jan Rydén
tfn 070-880 46 96
jan.ryden@almi.se
Anders Folkesson
tfn 021-110 78 18
anders.folkesson@almi.se
Läs mer om Företagarlyftet
på www.almi.se/malardalen

