
Vi gör dig startklar!
Kostnadsfri rådgivning, utbildning och mentorprogram

Läs mer på www.nyforetagarcentrum.se/vast
www.facebook.com/NyforetagarcentrumVast
www.clubeget.se

KONTAKTA OSS!

NyföretagarCentrum Väst
Åkerssjövägen 10
461 53 Trollhättan
Tel: 020-32 80 80
E-post: vast@nyforetagarcentrum.se
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Exempel på företag som tagit hjälp av NyföretagarCentrum Väst

För Strandflickorna är företagandet en livsstil
För snart 25 år sedan tog Bettina Salesjö och Åsa Nilsson sina första 
stapplande steg ihop som företagare i Lysekil. Det gick riktigt bra. I dag är 
Strandflickornas hotell och vandrarhem ett väletablerat koncept som stän-
digt charmar sina gäster.
– Vi fick jättebra stöd från NyföretagarCentrum. De hjälpte oss bland annat 
inför ansökan av det starta-eget-bidrag som fanns på den tiden. Vi fick 
bidraget och utan det vet jag inte om vi hade vågat satsa, berättar Bettina, 
som vid flera tillfällen även deltog i kurser i NyföretagarCentrums regi.

Bluepin satsar och växer  
It-företaget Bluepin grundades i Uddevalla 2009 av Kristian Martinsson och 
Daniel Ekeros och i dag är man drygt sex heltidsanställda. Som nystartade 
gick Kristian och Daniel med i NyföretagarCentrum Västs mentorprogram. 
Där deltog de i flera träffar under ungefär ett års tid, vilket gav verklig nytta 
enligt Kristian:
– Det var ett jättebra tillfälle att träffa andra, utbyta erfarenheter och skaffa 
ett nätverk. Än i dag har vi kontakt med flera av företagen som var med. 
Några har blivit våra kunder och andra samarbetar vi med på andra sätt.  
 
Jessica Fleetwood lever på konsten
Jessica Fleetwood är en av grundarna till konstnärsgruppen Not Quite som 
håller till i Fengersfors utanför Åmål. Hon tillverkar och säljer sin konst till 
både privata kunder och till offentliga rum. Tankarna på att starta eget före-
tag hade funnits där länge. I början av 2012 blev de verklighet.
– NyföretagarCentrum hjälpte mig mycket, framför allt genom att de 
rekryterade mig till deras mentorprogram. Det blev en riktig lyckoträff! 
Min mentor knuffade mig i rätt riktning och hennes kunskaper inom både 
konst och ekonomi var oerhört värdefulla.

Body Shop kombinerar skönhet och kloka värderingar
Inga-Lena Westher och Mia Jakobsson träffades på en starta-
eget-kurs hos NyföretagarCentrum Väst 2009. Ett par år sena-
re hade de öppnat den första Body Shopbutiken i Trollhättan på 
många år. Nu fortsätter kunderna att strömma in och de har bra 
snurr på verksamheten.
– Starta-eget-kursen gav oss jättemycket. Där fick vi insikt om att 
det finns många olika sätt att tänka. Det var också guld värt att ha 
en mentor att bolla idéer med.

Har du en affärsidé, men känner dig osäker på om den håller i praktiken? Vi hjälper dig att ta reda på det! 

NyföretagarCentrum Väst är en del av en rikstäckande och opolitisk organisation vars verksamhet 

finansieras och drivs i samarbete med näringslivet, kommuner och myndigheter. Vi erbjuder dig kostnadsfri 
information & rådgivning om hur det fungerar att starta och driva företag. Med stöd av våra diplomerade 

rådgivare undviker du onödiga misstag och kan ta fram en väl genomarbetad affärsplan och budget. 

Ge ditt företag en bra start.

NyföretagarCentrums rådgivning erbjuds i cirka 200 kommuner runt om i Sverige 
och bidrar varje år till att omkring 10 000 nya företag startas. Statistiken visar att 
80 procent av företagen lever vidare efter tre år. Antalet konkurser är väldigt få.

INFORMATIONSTRÄFFAR
På träffarna får du information om vad du bör tänka på 
inför företagsstarten. Vilka olika delar som en affärsplan 
skall innehålla, så att du kan påbörja dina förberedelser 
inför en eventuell företagsstart. Träffarna anordnas på fl era
olika orter i vårt område och oftast på kvällstid. 
    
TELEFONRÅDGIVNING
Du kan alltid ringa eller maila någon av våra rådgivare.

PERSONLIG FÖRETAGSRÅDGIVNING
Tillsammans med mycket erfarna företagare vänder och 
vrider vi på din affärsidé för att se om den behöver ut-
vecklas ytterligare. Vi går igenom hur du lägger upp en 
budget och vilken marknadsföring som krävs för att lyck-
as. Du styr tempot i processen. 

STARTA FÖRETAG-UTBILDNING
Här går vi in mer i detalj på de grundläggande kun-
skaperna inom försäljning, marknadsföring, ekonomi, 
skatter, avgifter, försäkringar, lagar och avtal.  

MENTORPROGRAM
Vad har du för styrkor och svagheter som företagare? 
Vad krävs av dig för att lyckas? Genom våra mentorpro-
gram får du möjligheten att bolla tankar och funderingar 
med erfarna företagare som kan se företagandet ur ett 
brett perspektiv och hjälpa dig att bygga ett bra nätverk.

FINANSIERING
Vi samarbetar med Almi och kan genom dem erbjuda 
s.k mikrolån. Lånet är anpassat till dig som har ett litet 
mindre kapitalbehov – upp till 250 000 kr.

RÅDGIVNING PÅ ANDRA SPRÅK 
Via Almi IFS kan vi erbjuda företagsrådgivning på bland 
annat arabiska och somaliska.
Kontakta oss för mer information.

RABATTKORT PÅ KONSULTTJÄNSTER
Behöver du extra hjälp inom något område innan eller ef-
ter starten? Genom våra avtal med en rad konsulter och 
företag t ex inom ekonomisk redovisning, juridik, e-han-
del, marknadsföring får du tillgång till experthjälp till ett 
mycket förmånligt pris. Läs mer på www.clubeget.se

SAMARBETSPARTNERS
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VÅRA RÅDGIVARE
ALE
Dennis Larsen, 073-810 60 86
dennis.larsen@nyforetagarcentrum.se

BOHUSLÄN
Martin Gunnarsson, 070-650 83 50
martin.gunnarsson@nyforetagarcentrum.se

Ingela Skärström, 070-581 57 23
ingela.skarstrom@nyforetagarcentrum.se

DALSLAND
Annette Palmqvist, 070-825 05 40
annette.palmqvist@nyforetagacentrum.se

TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG/LILLA EDET/GRÄSTORP
Per Ericson, 070-245 22 33
per.ericson@nyforetagarcentrum.se

Gun Britt Berglund, 073- 980 86 18
gunbritt.berglund@nyforetagarcentrum.se
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NyföretagarCentrum Väst
Åkerssjövägen 10
461 53 Trollhättan
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NyföretagarCentrum Väst erbjuder dig
kostnadsfri rådgivning, utbildning och 
informationsträffar i följande kommuner:

ALE      

BENGTSFORS       

DALS-ED       

FÄRGELANDA 

GRÄSTORP     

LILLA EDET     

LYSEKIL       

MELLERUD    

MUNKEDAL     

ORUST       

SOTENÄS      

STRÖMSTAD      

TANUM       

TROLLHÄTTAN       

UDDEVALLA  

VÄNERSBORG     

ÅMÅL

Verksamhetsledare:
Petra Arlebo, 070 – 735 25 68
petra.arlebo@nyforetagarcentrum.se

Ansvarig Mentorprogram: 
Karin Fridehn van Zoelen, 070-220 25 46
karin.fridehn@nyforetagarcentrum.se

Projektadministratör:
Maria Broman, 073-681 13 85
maria.broman@nyforetagarcentrum.se

Lars Svensson, 076-040 30 13
lars.svensson@nyforetagarcentrum.se

Läs mer på www.nyforetagarcentrum.se/vast
www.facebook.com/NyforetagarcentrumVast
www.clubeget.se

Ägarskifte Micro, www.agarskiftemicro.se
Hans Gundmar, 0734-22 82 99
hans@gundmar.se


