
 

Program Nyförtagarcentrum Härryda hösten 2018 
Biblioteksgatan 4 Mölnlycke om ej annat anges. Föreläsningarna är kostnadsfria 
  
  
Fredag 12/10 Härryda Minglet, Råda Rum Mölnlycke. Nätverkande med Kommunens 
företag. Anmälan www.harryda.se. Välkomna! 83:-ex moms för frukostbuffé – bara det är värt 
att gå! 

Tisdag 23/10 Föreläsningar Tema: Kalla Samtal/ Försäljning Tid 18:30-21ca. Plats 
Mölnlycke Kulturhus Blå Rummet 
Annika Hansson, ägare, projektledare och teknisk illustratör på Ponteblu Teknikinformation: 
Ringa kalla samtal, hur gör jag för att lyckas med det? 
Camilla Fridén, stresspedagog, coach och säljare på Happy Employees Varberg: 
Arbetsglädje: Så lyckas du med din försäljning. 
Tid för mingel och presentation av alla deltagare. 1 person har möjlighet till att få sitta i heta 
Stolen och få feedback på en viktig företagsfråga. Maila för ansökan om Heta Stolen via mail/
Facebook senast 15/10.  (Platsen reserverad) 
Anmälan via Facebook Nyföretgarcentrum Härryda eller https://www.simplesignup.se/
event/138996 

Torsdag  8/11 Starta eget information, 19.00-20:30  Tipsa gärna någon om denna 
aktivitet 
Information för dig som är har kommit en bit på väg och kanske är redo att registrera ett 
företag.  Jag har en idé! Vem kan starta ett företag? Måste det vara på heltid? När ska jag 
starta? Vad behöver jag tänka på?  Vad är första steget? Vad krävs? Hur gör jag? Vad är det 
viktigaste? Kunden eller företagaren? Hur får man sin första kund. Hur arbetar man för att få 
nöjda kunder? Anmälan via mail/Facebook senast 5/11. 

Torsdag 15/11 Föreläsning 18.30-19:30  Camilla Synnergren, Sans & Balans.  Hälso & 
livsstilsterapeut. Tema: Hur får vi vår mage och hy att skina Samt hur vi kan skapa ett 
mindset som varar hela dan. Denna föreläsning passar alla, anställda, egenföretagare, 
studenter 

http://www.harryda.se
http://www.simplesignup.se/event/138996-kalla-samtal-foersaeljning


 

Måndag  26/11 Starta Eget information i grupp.  Drop In. Tipsa gärna någon om denna 
aktivitet 
Ingen anmälan behövs. Start 19.00. Slut ca 20:30 
Har du funderingar på att starta eget? Vad är första steget? Bolagsform, affärsplan, budget, 
grafisk profil, sociala medier. 
Viktigt datum spara: 
Måndag 3/12 Träff Mentorprogrammet via NFC och Tillväxtverket. Klockan 
17.00-20.00. (slutet arrangemang17-18:30) 
sedan är företagare i Kommunen välkomna mellan: 
18:30-20.00 Öppen föreläsning: Företagscoachen Gerd Wallin, Södertälje/Stockholm, 
författare och ägare av Coaching och Konsult Gerd Wallin föreläser om hur du bäst 
marknadsför Dig och Ditt företag. Gerd hjälper företag att synas i sociala medier. https://
www.facebook.com/Foretagscoachen/ 
 Plats Kulturhuset Mölnlycke 

Tisdag 11/12 Jobba tillsammans. 09.00-17.00. Drop In  
Är du företagare? Arbetar du hemifrån? Är du trött på att jobba hemma utan en kollega? 
Kom till NFC. Vill du sitta i heta stolen? Kom en stund eller stanna hela dagen. Ta med 
matlåda. Kaffe och frukt finns.   

 Teaser våren 2017 
Januari: Firmafest för företagare – slutet av januari 
Starta Eget informationer i grupp: Första måndagen varje månad (sprid gärna) 
Föreläsningar februari och mars 

Vill DU hålla en öppen föreläsning – hör av Dig! helene.johansson@nyforetagarcentrum.se  

Viktigt datum spara: 
20/5 Kick Out Mentorprogrammet via NFC och Tillväxtverket. Plats: Preliminärt på 
Råda Rum Frukost 08.15-10.00.Några par fortsätter under sommaren med avslut i 
september – men alla ses den 20/5. 

  

https://www.facebook.com/Foretagscoachen/
mailto:helene.johansson@nyforetagarcentrum.se

