
DETALJERAT KURSINNEHÅLL 
  

Träff 1: Onsdag, 4 april, kl 18.00 – 21.30  
• Hur ser villkoren ut för en företagare? Vilka egenskaper krävs av 

en egenföretagare (motivation, uthållighet, ekonomi, 
målmedvetenhet) 

• Från affärsidé till affär: En affärsidé växer fram, affärsplan, från 
idé till företag 
 

Träff 2: Onsdag, 11 april, kl 18.00 – 21.30  
• Omvärldsanalys, konkurrensanalys, Produkt, pris, plats, påverkan, 

personal och kvalitet, varumärke 

• Marknadsföring/försäljning, reklam och försäljning, e-handel och 
hemsidor, marknadskommunikation, sociala medier 

• Försäljning, personlig försäljning, säljteknik 
 

Träff 3: Onsdag, 18 april, kl 18.00 – 21.30  
• Företagsjuridik, avtal, Företagsformer och tillstånd,  

• Försäkring (företag och privat), mönsterskydd, patent 
 

Träff 4: Onsdag, 25 april, kl 18.00 – 21.00  
• Ekonomi, budget, investering och finansiering 

• Resultatplanering, inköp, priskalkylering, likviditetsplanering 

Träff 5: Onsdag, 2 maj, kl 18.00 – 21.00  
• Skatter, moms, registrering av företag, egenavgifter, sociala 

avgifter 

• Bokföring, redovisning - administration 

• Sammanfattning av kursen:  
- frågor, utvärdering, diplom  

 

Varje träff gästas av samarbetspartners inom resp området 
 

 

 

 

                  

 

       

Besöksadress: Lasarettsgatan 5, 
bredvid Biblioteket 
Tel: 0660-181 30 
 
 
 

 



 

 

 

 

Då är den här kursen lämplig för dig! 

 

Syftet med kursen är att du ska få en god grund att stå på 

när du planerar eller funderar på att starta en egen 

verksamhet. 

 

Kursen genomförs av NyföretagarCentrum Örnsköldsvik 

och riktar sig till alla.  

 

NyföretagarCentrum Örnsköldsvik är en stiftelse som har 

bildats av kommunen och såväl stora som små företag i 

Örnsköldsvik. Även arbetsförmedlingen och andra 

regionala myndigheter är med som intressenter och 

deltar aktivt i arbetet. NyföretagarCentrum ger 

professionell, kostnadsfri rådgivning till dem som vill  

starta eget eller utveckla sin företagsverksamhet.  

 

All rådgivning är baserad på egna erfarenheter inom 

företagande. Vårt motto: Från företag till nya företag! 

 

Besök gärna www.nyforetagarcentrum.se/ornskoldsvik 

för mer information. 

 

 

 

 

Innehåll 
• Affärsidé 

• Affärsplan 

• Marknad och mina kunder 

• Marknadsföring, reklam och försäljning 

• Avtal, försäkringar och praktiskt underhåll 

• Företagsformer och etableringshinder 

• Ekonomi, budget, finansiering 

• Administration, bokföring, registrering av företag och skatter 
 

Schema 
  4 april  kl. 18.00 – 21.00 

11 april     kl. 18.00 – 21.00 

18 april  kl. 18.00 – 21.00 

25 april  kl. 18.00 – 21.00 

  2 maj  kl. 18.00 – 21.00 
 

Plats 
Café UH, Lasarettsgatan 9A, Örnsköldsvik 
 

Pris 
750 kr/deltagare, Studiematerial ingår 

Betalning till BG 5150-1815 innan kursen startar 

 Ansök 
  här 

NYFIKEN PÅ HUR DET SKULLE 

VARA ATT HA EGET FÖRETAG? 
 

Anmäl dig senast      2 april        

till vår e-post: ornskoldsvik@nyforetagarcentrum.se 

 

 

OBS!       Begränsat antal platser! 

Starta eget grundkurs 
 

http://www.nyforetagarcentrum.se/ornskoldsvik
mailto:ornskoldsvik@nyforetagarcentrum.se

