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Nyföretagarcentrum i Hässleholm topp 3 i Sverige  
 
I den senaste NKI-undersökningen (nöjd kund index 2017) som genomförts i de drygt 
200 kommuner där Nyföretagarcentrum verkar utmärker sig vår verksamhet i 
Hässleholm på ett minst sagt enastående sätt.  
 

 100% av våra besökare är nöjda med vår insats och på det sätt vi har hjälpt 
dem. 

 100% är beredda att rekommendera vår verksamhet till andra.  
 
Med dessa siffror hamnar vi bland de tre bästa verksamheterna inom 
Nyföretagarcentrum i Sverige.  
 
Det senaste året har NyföretagarCentrum Hässleholm gjort en ökad satsning både 
för tillgänglig rådgivning och för digitalisering. All rådgivning går att få på distans med 
videosamtal. Trots en vikande trend bland nystartade företag generellt i Sverige har 
andelen nystartade företag genom NyföretagarCentrum ökat. Denna satsning tros 
ligga bakom det fina resultatet. 
 
Markus Yngvesson, rådgivare och verksamhetsledare: 
”Det är jätteroligt att så många är nöjda och kan tänka sig att rekommendera oss. 
Nöjda kunder är en kvalitetsstämpel för alla verksamheter. Vi har en stor efterfrågan 
på rådgivning och det är kul att kunna svara upp mot behovet, särskilt med tanke på 
våra knappa resurser. Vi ser en ökad aktivitet både på vår hemsida och våra 
nyhetsbrev med tips för nystartade företag. Kunderna känner vårt engagemang, att vi 
bryr oss och att vi ser till deras resultat i första hand. Kvaliteten i rådgivningen är vår 
bästa marknadsföring.” 
 
Nyföretagarcentrum i Hässleholm drivs som en stiftelse. Verksamheten finansieras 
till större delen av privata företag i Hässleholm men också av kommunen. Den 
huvudsakliga uppgiften är att tillhandahålla kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till 
alla som ska starta eget företag. Under 2017 kom 120 st nya besökare, vilket lett till 
61 företagsstarter.  
 
Ett av många exempel på de företag som har varit hos NyföretagarCentrum 
Hässleholm är Brandkonsultbyrån i Sverige AB, som drivs av Jesper Lund Rantzer 
och Anton Dahlgren.  
 
För mer information kontakta Markus Yngvesson, 
hassleholm@nyforetagarcentrum.se 072 333 7171 


