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Hässleholm klättrar rejält i rankingen
 Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan Nyföretagarcentrum Sverige och
Bolagsverket. Här presenterar man en gång om året statistik över nyföretagandet i
Sverige samt antalet nyregistrerade företag i alla kommuner.

I den senaste barometern för 2018 kan man se att trots nedgången i Sverige  ökar
nyföretagandet i Hässleholm. Man har gått från 214 till 257 nyregistrerade företag och
ökat med 20%. I kommunrankingen klättrar man från plats 178 till 106 av 290 kommuner.
Det startas 4,93 företag per 1000 invånare i Hässleholm.

Nyföretagarcentrum i Hässleholm finansieras genom ett stort engagemang från det privata
näringslivet samt en lika del från Hässleholms kommun. Affärsidén är att tillhandahålla
kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till alla som vill starta eget företag. Rådgivningen
utförs av en företagare med många års vana som egen entreprenör. Detta arbetssätt
skapar livskraftiga företag och hela 83% är kvar efter 3 år.

Jimmy Håkansson (verksamhetsledare och rådgivare) har följande kommentar :
"Under 2018 höjde vi verksamheten ytterligare en nivå när vi flyttade in i Hässleholms nya
entreprenörsmiljö BusinessClass. Det blev ett rejält lyft för oss. Nu står vi rustade för att ta
oss an ytterligare utmaningar framöver. Verksamheten har inte bara ett ett brett stöd hos
våra partners utan också politiker och tjänstemän står samlade bakom oss och då blir det
enkelt att fokusera på det vi är bra på. Att starta livskraftiga företag"

Länk till My Newsdesk :

Nyheter Nyföretagarbarometern

 

Mer info om Nyföretagarcentrum I Hässleholm

Detta är ett pressmeddelande från Nyföretagarcentrum i Hässleholm. Det går ut till
lokalpress och andra som kan tänkas att ha intresse att skriva om vår verksamhet.

Sveriges ledande kraft för nyföretagande
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