Utveckla företaget!
Delta i ett projekt för solo och mikroföretagare
med fokus på affärsutveckling.
Småföretagare möter många utmaningar för att behålla och öka sin
lönsamhet.
Du kanske står inför en förändring i ditt företag, stor eller liten. Det kan handla om att anställa för
första gången, genomföra ett ägarskifte eller behov av att öka sin konkurrenskraft mm.
Förändringar kräver ofta ny kunskap eller andra erfarenheter hos dig och din personal.
För att ge dig möjligheten att utveckla ditt företag, inom områden där just ni har ett behov, erbjuds
du att ansöka om deltagande i ett treårigt projekt för ensamföretagare och företag med upp till nio
anställda.

Vad får jag om jag deltar?
Tillsammans gör vi en tydlig bild av hur ditt företag ser ut idag och en bedömning av hur det skulle
kunna utvecklas framöver.
Förutom kartläggning och analys innefattar erbjudandet kompetensutveckling och en strategi för att
långsiktigt ha nytta av den kompetensökningen i företaget.

Vad krävs av mig?
Vilja att utveckla och utvecklas!
Att du och ditt företag är beredda att arbeta med företagets affärsutveckling med stöd av
kompetenshöjning.
Att i projektets tre faser analys, genomförande och tillämpning satsa tid och engagemang.
Resultatet för ditt företag är helt beroende av delaktighet från dig och dina eventuella anställda.
Du måste arbeta minst 50 % i företaget och ha gjort minst ett bokslut.
Vi tecknar ett avtal och ditt företag betalar 1000 kr för deltagandet.

Projektet ger dig många möjligheter!
Du kommer att fokusera på att affärsutveckla ditt eget företag men samtidigt finns möjlighet att
bygga nätverk med andra företagare i din närhet eller bransch.
Du får även träffa erfarna konsulter, som delar med sig av kunskap och erfarenhet, som kan vara till
nytta i framtiden.

OBS!
Detta är bara en intresseanmälan och inte bindande. Kostnaden på 1000kr faktureras först i nästa
steg efter tecknade av avtal med ditt företag.
Länk för anmälan och mer info:
http://www.almi.se/Kalendarium/?event=106418&county=18

alternativt www.almi.se/malardalen under kalendarium och Utveckla företaget (Örebro)

Välkommen med din intresseanmälan!

