
 

 

24 april, 15.00 – 17.00, Karlsgatan 2 

 

Välkommen till vårt Café fyllt med 

kunskap, seminarier, tips, råd och 

möjlighet att ställa frågor till erfarna 

rådgivare, företag och andra 

organisationer som vill hjälpa dig att 

lyckas med ditt företagande. 

 

Vad händer på Cafét? 

Korta seminarier där företagare och aktörer 

berättar om vad som krävs för att starta och 

driva företag i olika branscher 

 

Här finns rådgivare från NyföretagarCentrum,  

Almi, Västerås Science Park & Coompanion 

för att svara på frågor kring att Starta företag, 

Innovationer, Finansiellt stöd, m.m. 

Träffa även Handelsbanken, LOOPIA 

KPMG, Länsförsäkringar, LRF Konsult, 

Nordea, PWC, SEB, SWEDBANK, Unionen 

och Västerås Stads Näringslivsutvecklare 

och ställ Dina frågor kring försäkring, 

bokföring, finansiering, hemsidor och 

Företagslots. 

 

 

Anmälan 

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Anmäl dig 

via följande länk, så att du inte blir utan!  
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.
asp?ProjectId=11316&reglineNo=1&ReglineId=55564&Regl
inePageNo=1&seminarId=203732&clear=yes 

 

 

 

Seminarier 
 

Seminarium 1.  

15.10 – 15.30 & 16.10 – 16.30               

Starta & Driva  E-handel & Tjänsteföretag 

på nätet. Möt Loopia 

& Alisa Stevanovic, 

Findie 

Vad krävs för att starta, 

hur bygga plattform, 

kostnader, fallgropar 

m.m. Vad krävs för att 

driva ett nätbaserat 

företag och lyckas 

 

Seminarium 2 

15.10 – 15.30 & 16.10 – 16.30                 

Att starta & Driva Butik, 

Café/Restaurang 

”The House of Taste” 

Årets nystartare, 

Guldstänk 2018 

Vad krävs för att starta, 

tillstånd, bygglov, miljö 

och hälsa, hyresavtal etc. 

Vad krävs för att driva en butik, Café eller 
Restaurang och lyckas 
 

Seminarium 3 

15.40 – 15.55 & 16.35 – 16.50 

Vikten av Relationsförsäljning i ett 

tjänstebaserat företag RingUp. 

Nominerade till Årets nystartare 2018  

Att starta och driva ett 

tjänstebaserat företag 

som kräver relations 

försäljning. Hur bygga 

sin försäljningsstrategi 

och hitta kunder. 
 

Seminarium 4 

16.10 – 16.30                 

Att ha en innovation (Almi)   

Vilken hjälp kan jag få, ekonomiskt 

stöd, bidrag, aktörer m.m. 

Hur går innovationsprocessen till, tid m.m. 

http://www.vasterassciencepark.se/
https://malardalen.coompanion.se/
https://www.regionvastmanland.se/
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