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Årets Nyföretagare i
Alvesta 2020
Varje år utser vi Årets Nyföretagare i
respektive kommun. Kriterierna för
utmärkelsen är att:

Det finns ett gott resultat i
verksamheten.

Ägaren är ett gott föredöme för andra
företagare.

Det finns potential att växa.

På Företagarna i Alvestas årliga träff för
det lokala näringslivet fanns Linnéa och
Lena Ragnarsson från Vapenmagasinet
Event AB att ta emot utmärkelsen, med
motiveringen:

"When the going gets tough, the tough get going – ett talesätt som stämmer bra in på
företagare, och särdeles bra på årets nyföretagare. Att få fart på ett eventföretag mitt

under social distansering är inte något mindre än en imponerande bedrift. Årets
nyföretagare har visat att med vilja, mod och idéer är ingenting omöjligt."

Stort grattis och varmt lycka till framöver!

Nystart och omstart
Att i kristider vara öppen och flexibel för ändringar och nya grepp lönar sig. Pandemin har
slagit hårt emot hela samhället, men kanske särskilt de små, nya och lokala företagen
som är beroende av att kunderna kommer dit fysiskt. Att tänka om och nytt som
Vapenmagasinet gjort och gör är helt enkelt imponerande. 

Som rådgivare har jag alltid fokuserat på affären och att tillsammans med entreprenören
försöka skapa ett verkligt erbjudande som deras kunder kommer att gilla. Mina
rådgivningar går ut på att inspirera och samtidigt sätta verktyg i händerna på dem, så att
de själva kan se vad som är möjligt. Ibland tänds det en extra glöd och energi hos
personen och då slår det mig att det här är världens bästa uppdrag.

Förtroendet som rådgivare är också något att vårda. Att ha någon oberoende att prata
med, med tystnadsplikt och utan eget vinstintresse, är värdefullt. En del hör av sig långt
senare och vill bolla saker och jag hjälper gärna till.
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Coronapandemin har lärt oss mycket. Vi kan t.ex. genomföra våra möten digitalt och ändå
skapa en känsla och kunna inspirera våra besökare. Huvudsaken är att tekniken fungerar
och det gör den för det mesta. Båda jag och kunderna blir mer och mer vana vid digitala
möten. Beslutet att hålla öppet med digital rådgivning hela sommaren har varit uppskattat
och varje tid har blivit bokad. Det har varit nystarter men också rådgivning till företag som
har hamnat i problem pga pandemin.

Tittar man på vår statistik kan man se att fler söker sig till oss. Jämför vi rullande 12
månader från 1 juli så ser vi att förra året (2018/19) gav vi 704 rådgivningar till 415
personer varav 121 startade företag. Det här året (2019/20) har vi gett 798 rådgivningar till
547 personer, varav 142 har startat företag.

Inget av ovanstående hade varit möjligt utan insatsen från våra Partners och vi är mycket
tacksamma för er insats. Vi hoppas att alla, trots svåra tider, väljer att stanna kvar som
Partners även under 2021. Vi hoppas snart kunna bjuda in till fysiska nätverksträffar igen,
så fort allt lugnar sig med smittorisken. Så länge läget är som det är fortsätter vi att
genomföra vår verksamhet digitalt.

Än en gång, tack för att ni stöder vår verksamhet. Var rädda om er.

/ Markus Yngvesson

Du får det här brevet för att du har skrivit in dig eller är partner på
NyföretagarCentrum. Här får du information om vår verksamhet och ibland
erbjudanden från våra partners eller nystartade företag. Dessutom får du

inbjudningar till event och träffar.

Sveriges ledande kraft för nyföretagande! 
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