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Full fart framåt - flygande start på 2019

Nyföretagarcentrum utökar sin verksamhet
Under de första 4 månaderna under 2019 har trycket verkligen ökat på vår verksamhet. Vi
har haft 100 rådgivningar mer än förra året och antalet förstabesök har ökat med 100%.
Utöver detta så har det genomförts 4 starta eget träffar och  2 SFI grupper har varit på
besök hos oss. Anledningen till denna anstormning av entreprenörer är att vi har hittat
nycklarna till vår marknadsföring samt att antalet personer med utländsk bakgrund som
besöker oss har ökat från 23% till 43%. Detta spiller också över på rådgivningen eftersom
denna grupp behöver fler rådgivningar innan de startar. Vi ser det som ett viktigt uppdrag
att få igång så många som möjligt för att minska samhällsbördan. Inte till varje pris utan vi
vill starta livskraftiga företag som kan anställa. Det ökade flödet har såklart gjort att andra
uppgifter har blivit lidande och försakade däribland vårt nyhetsbrev. Nyföretagarcentrums
styrelse har därför tagit beslut om att vi fr.o.m. augusti 2019 ska utöka vår verksamhet och
närvaro i Hässleholm.

Partners
Vår affärsidé är att erbjuda kostnadsfri rådgivning till alla som ska starta eller ta över ett
företag och vi levererar hela tiden siffror som talar för sig själv. Därför är det många
partners som vill ansluta sig och stödja vår verksamhet. Nettotillväxten av partners när det
gäller det privata näringslivet ökar varje år. Listan är lång och i år har vi fått in ett flertal
nya :

Försäkringsförmedlarna

Prenumerera Dela
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Sand och Vattenbläst AB

Penetton

Ivar Håkansson AB

Företagsstudion

Frysboxen

Flexilast

Krinova Incubator & Science Park

Vi vill hälsa er välkomna och tacka alla våra partners för er insats. Utan den hade det inte
varit möjligt för oss att leverera. Under hösten kommer vi att exklusivt bjuda in er till en
hockeymatch i Tyringe. Vilken det blir kan vi inte avslöja än. Diskussioner pågår med
Jörgen Persson Tyringe Hockey.

BusinessClass 
En annan bidragande orsak till att vi har fått fart på verksamheten är ju såklart vårt
"affärsläge". Vi finns ju numera i Hässleholms nya entreprenörsmiljö och här händer det
saker hela tiden. Under våren har vi haft ett flertal arrangemang där det har varit "lapp på
luckan" Under hösten planerar vi att genomföra arrangemang som kan vara väl värda att
delta i och våra partners kommer att få "första tjing" när det gäller inbjudan.

I vår miljö sitter också ett antal nystartade företag som har valt att sin arbetsplats och
adress i BusinessClass:

Asktus Customer Insights & Strategies

Ganilla Grace

JBO VVS konsult

Lunafilm

STRNG WMN

Åsvägens Redovisning

Tillsammans sätter vi BusinessClass och Hässleholm på kartan och framöver kommer vi
att presentera företagen lite mer ingående. 

Krinova Incubator & Science Park 
Som de flesta vet har jag under ett flertal år kombinerat mitt arbete på Nyföretagarcentrum
med en tjänst som Businessdesigner på Krinova Incubator & Science Park. När vi nu
växlar upp närvaron och utökar verksamheten från och med augusti så har jag valt att
kraftsamla i Hässleholm och satsa på Nyföretagarcentrum. Detta innebär inte att
samarbetet med Krinova upphör. Vi kommer alltid att vara förknippade med varandra och
det är min förhoppning att Krinova kommer att fortsätta som partner i vår verksamhet.
Diskussioner förs och det finns redan idéer för hur vårt samarbete ska utvecklas framöver.

Under vårens första kvartal har vi tillsammans med Krinova och NFC Kristianstad
genomfört ett projekt kallat "Företagande i innanförskap". I detta projekt har vi fokuserat
på metoder för att få nyanlända att ta steget till eget företag. Hur ska vi nå dem? Hur ska
vi jobba? Vilka metoder?

Vårt arbete i projektet har under första kvartalet 2019  resulterat i att 17 nyanlända har
sökt sig till oss. Vi har haft totalt 39 rådgivningar  och 7 st har startat sina företag. Utöver
detta så har vi haft 2st träffar med SFI och där har vi haft 38 st deltagare. Om vi leker med
tanken att vi under följande tre kvartal under 2019 skulle få liknande utfall så kommer vi att
ha 28 startade företag i denna kategori vid årets slut. Detta skulle på 3 års sikt ge 76 nya

http://gantrack5.com/t/l/3663473/2_NTIxMDYwNjQzNzI=/
http://gantrack5.com/t/l/3663474/2_NTIxMDYwNjQzNzI=/
http://gantrack5.com/t/l/3663475/2_NTIxMDYwNjQzNzI=/
http://gantrack5.com/t/l/3663476/2_NTIxMDYwNjQzNzI=/
http://gantrack5.com/t/l/3663477/2_NTIxMDYwNjQzNzI=/
http://gantrack5.com/t/l/3663478/2_NTIxMDYwNjQzNzI=/
http://gantrack5.com/t/l/3663479/2_NTIxMDYwNjQzNzI=/
http://gantrack5.com/t/l/3663480/2_NTIxMDYwNjQzNzI=/
http://gantrack5.com/t/l/3663481/2_NTIxMDYwNjQzNzI=/
http://gantrack5.com/t/l/3663482/2_NTIxMDYwNjQzNzI=/
http://gantrack5.com/t/l/3663483/2_NTIxMDYwNjQzNzI=/
http://gantrack5.com/t/l/3663484/2_NTIxMDYwNjQzNzI=/
http://gantrack5.com/t/l/3663485/2_NTIxMDYwNjQzNzI=/


jobb och en samhällsintäkt för kommunen på 452.425 kr/år och då tar vi inte hänsyn till
uteblivna försörjningsstöd m.m. (Siffror från Samhällsekonomisk kalkyl IUC 2019)

Projektet har gjort att vårt arbetssätt med denna kategori av människor har ändrats lite
och vi har kommit fram till nya insikter. Vårt arbetssätt har varit mer handfast i processen
då vi har haft en individuell utvecklingsplan att gå efter. Varje möte har avslutats med att vi
har bokat en ny tid och därför har vi inte släppt dem att klara sig själv. Alla har uppskattat
att vi tar oss an dem och att de inte ”skickas runt”.  Vi jobbar i lugn och ro med processen
för att man ska få med sig alla delar. Fler möten och mer resurser sätts in.

Finansiering
Vår främsta utmaning inför 2020 blir såklart att säkerställa finansieringen av vår
verksamhet nu när vi har utökat närvaron. Vår förhoppning är att fortsätta med
projektfinansieringen tillsammans med NFC Kristianstad och Krinova. Kan vi få till detta
över en lite längre tidsperiod så kan detta vara lösningen.

Lär dig mer om GDPR
Vad är en personuppgift? Du som privatperson har rätt till en ”fredad zon” när det gäller
dina personuppgifter, men vad gäller för dig som har företag? 

Kom och lyssna när Calle Alm lär dig mer om GDPR, vad du behöver tänka på när du
samlar in och behandlar uppgifter om dina kunder, samt hur länge uppgifterna kan sparas.

Vi bjuder på fika.

Sista anmälningsdagen är den 3 juni.

Vi kommer att ta bilder under eventet som kan komma att läggas ut på vår hemsida och
sociala medier.

Välkommen!

Datum: 5 juni
Tid: kl 8:30 – 9:30
Plats: Business Class, Norra stationsgatan 8A

Anmäl dig till GDPR >>>

Sommarmingel
Innan det är dags att gå på en välförtjänt semester vill vi passa på att bjuda in till
sommarmingel på BusinessClass! Kom och nätverka med företagare, vinn fina priser i vår
quiztävling och njut av den skånska sommaren. Vi bjuder läckra aptitretare och alkoholfritt
bubbel. Vill du ha något starkare i glaset så kommer restaurangen hålla öppet.

Datum: 12 juni
Tid: kl 16 – 18
Plats: Business Class, Norra stationsgatan 8A

Anmäl dig till sommarmingel >>>

 

Jag vill passa på att önska er alla en skön sommar.

Jimmy Håkansson 
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Du får det här brevet för att du har skrivit in dig eller är partner på
NyföretagarCentrum. Brevet ska inspirera och motivera dig i din vardag. Dessutom

får du inbjudningar till event och träffar.

Sveriges ledande kraft för nyföretagande

Vill du inte få dessa brev längre? | Visa som hemsida | Har du ny e-postadress?
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