
Våra partners gör det möjligt!

Bli vår samarbetspartner

- Vi startar livskraftiga företag!Har du en affärsidé eller funderar 
på att starta eget?

Boka direkt online:
www.nyforetagarcentrum.se/vaxjo
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Funderar du på att starta eget?

Boka kostnadsfri rådgivning:
www.nyforetagarcentrum.se/vaxjo

Våra partners gör det möjligt!

Prata med oss om försäkringar
Här är vi som jobbar med försäkringar. Undrar du över 
något eller bara är allmänt nyfiken? Kom ner till oss på 
plan 2 för en kaffe så kan vi berätta mer.

Fr v. Claes, Filip, Lalle, Åsa, Per, Vladimir, Malin, Jonas och Martin 

Wohoo! Nu landar vi
Fortnox Försäkringar
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Visma Online – en inloggning till Vismas tjänster på internet

Visma SMS

Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu 

Årshandlingar
Företag

Org.nr

Räkenskapsår

SMÅLAND

vfg.se

Småföretagarens bästa vän

14Logotyp mot bakgrund

Blå
Använd alltid logotypen i den blå färgen när logotypen placeras på vita 

eller ljusa bakgrunder.

Vit
Använd alltid logotypen i vitt när den placeras på blått eller mörka 

bakgrunder.

Svart
Använd endast den svarta versionen när det är nödvändigt. Till exempel 

när svartvitt tryck är enda alternativet.

Satu Lohilahti
Tjänsteleverantörsansvarig/ 
Affärsutveckling Stadsnät

Direkt tel 0470-73 43 35
satu.lohilahti@wexnet.se
info@wexnet.se, www.wexnet.se

Wexnet AB
Box 497, 351 06 Växjö
Besöksadress Kvarnvägen 35 
Tel 0470-70 33 33



Sveriges ledande kraft för nya företag!

 2019 blev vi högst rankade i landet vad gäller nytta och nöjda
kunder.

 Var tredje nytt företag finns inte kvar efter tre år.  Av de som varit
hos oss är 4 av 5 kvar efter tre år, och är i snitt mer lönsamma.

 Ca. 50% av besökarna är kvinnor.
 En av tre besökare är född i ett annat land än Sverige.

NyföretagarCentrum är en ideell stiftelse som ger kostnadsfri 
rådgivning till alla som vill starta eget. Vi hjälper till med frågor kring 
ekonomi, marknadsföring, blanketter och kontakt med myndigheter. 
Efteråt är man väl rustad för livet som företagare. 

Rådgivningen är helt kostnadsfri tack vare vårt nätverk av partners som 
stöder oss både finansiellt och med sin personliga expertis. 

Det behövs fler företag –
Hjälp dem att få en bra start!

Samhällsnytta som går att mäta. 

Att stärka nya företag är en samhällsinsats som går att mäta. De 
tre första åren för ett nytt företag innebär i snitt nästan 3 nya jobb 
på orten, och en ökad samhällsintäkt på ca. 150 000 kr till 
kommunen. 

Under 2018-2020 har vi hjälpt över 400 företag att starta i 
Kronoberg. Dessa företag skapar över 350 nya jobb, och drygt 20 
miljoner kr tillbaka till samhället – vård, skola, omsorg – varje år!

Bli Partner till oss - var en samhällsbyggare!

- Bygg långsiktiga relationer med både nya företagare och andra
Partnerföretag.

- Exponera ditt varumärke på vår hemsida, broschyr och
nyhetsbrev (ca 3000 prenumeranter).

- Använd vårt varumärke för att visa på vårt samarbete och att
du gör en insats för ett bättre samhälle.

- Bli mentor för en nyföretagare.
- Var med i nätverket och styrelsen och hjälp till som

ambassadör.

Kontakt: Markus Yngvesson
Verksamhetsledare & rådgivare
Markus.yngvesson@nyforetagarcentrum.se
072 333 7171
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