
Vi guidar  
Lunds nya 
entreprenörer

Starta  
eget?

Boka ett 
rådgivnings-

möte
Besök
lnc.nu



Starta eget?
Lunds NyföretagarCentrum (LNC) erbjuder kostnadsfri 
rådgivning för dig som funderar på att starta eget företag 
eller för dig som nyligen har startat och vill få ett stöd i din 
utveckling. Vi stöttar dig genom processen och hjälper dig 
med frågor som rör till exempel affärsidé, marknad, budget, 
avtal, försäkringar och mycket mer.

Rådgivningen är alltid:

Kostnadsfri Neutral Konfidentiell

Boka ett första 

rådgivningsmöte 

på www.lnc.nu



Ett brett utbud av tjänster
Hos LNC får du tillgång till:

• Affärsrådgivning (kostnadsfri)

• Starta-eget-kurs (kostnadsfri)

• Seminarieprogram (kostnadsfri)

• Mentorprogram (kostnadsfri)

• Förmånliga erbjudanden

• Redovisningskonsulter

• Advokater

• Ett stort affärsnätverk

Rådgivare som själva gjort resan

Våra rådgivare är eller har varit företagare själva, med 
erfarenhet av vad det innebär att börja från början. De 
brinner för att du ska få din dröm förverkligad.



Vi har fått stöttning av LNC

Välkommen till LNC 
och en bra start på ditt 

företagande!

Jag är inredare och home-
stylist, stylar exempelvis 
bostäder inför försäljning
Ida Olsson, Irum Interiör

Vi erbjuder miljövänligare 
alternativ till plast, exempelvis 
bambutandborstar
Jesper Arnwald, Lomma S.H.P.

Vi hjälper företag med 
kommunikationslösningar 
som telefoni, IT-tjänster och 
hårdvara
Tobias Håkansson, Dialect









Affärsnätverk för 
samarbetspartners
LNC:s verksamhet finansieras till stor del av det lokala 
näringslivet. Idag är cirka 75 stödföretag med och bidrar 
till att vi kan stötta nya affärsidéer och hungriga entre-
prenörer! Som stödföretag får man del i det fantastiska 
nätverk av etablerade företag som är med och stöttar.

Vill du bli stödföretag och vara med i affärsnätverket?  
Kontakta oss!

Läs mer om Lunds NyföretagarCentrum på lnc.nu

Fakta om LNC

>3000
NYA FÖRETAG  

SEDAN STARTEN

STARTAT 1992

>600
AFFÄRSUTVECKLING-
SMÖTEN MED ENTRE-
PRENÖRER ÅRLIGEN

>100
NYA FÖRETAG  

ÅRLIGEN

>75
STÖDFÖRETAG OCH 

LUNDS KOMMUN  
FINANSIERAR



Lunds NyföretagarCentrum
Ideon Alfa Agora
Adress: Scheelevägen 15, 2 vån
Telefon: 046-286 88 00
E-post: lund@nyforetagarcentrum.se


