Praktisk
Kursuspris:
Kr. 1.200,- inkl. moms
for iværksættere i Holbæk Kommune

Drømmer du
om egen virksomhed

Kr. 2.400,- inkl. moms
for iværksættere udenfor Holbæk Kommune
Prisen inkluderer 3 hele kursusdage,
forplejning og kursusmaterialer.
Tilmeldingen til Iværksætterkurset
Holbæk Erhvervsforum
se link: www.heforum.dk / arrangementer
Tilmelding er obligatorisk/bindende og først endeligt
gældende ved registering af din indbetaling på:
konto:0520 1043501
Kursussted

Hotel Sidesporet
Ahlgade 1B
4300 Holbæk

Kursus d. 6. oktober, 13. oktober
og 27. oktober 2021
Tilmeldings - og betalingsfrist :
7. september 2021

Iværksætter

Kursus
Fra idè til

virksomhed

Forberedelse

90%

-Kom godt i gang

af successen

Iværksætterkursus
Målgruppe

Udbytte

Indhold

Iværksættere og nyetablerede virksomheder

Styrker dit forretningspotentiale.
Kurset giver dig konkrete og praktiske
kompetencer. Med udgangspunkt i din
idé, får du værktøjer til at arbejde med
din idè, strategi, sætte skub i din forretning og nå dine mål.
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Efterårskursus
2021

Kurset foregår over tre
hele dage.
6. okt. kl. 8.15 – 16.00
13. okt. kl. 8.15 – 16.00
27. okt. kl. 8.15 – 16.00
Morgenmad kl. 7.45
Tilmeldingsog betalingsfrist:

7. september 2021

Kontakt
Holbæk Erhvervsforum

Bodil Islann
Bodil@heforum.dk
mobil: 26397969

Formål
At formidle den vigtigste viden om at
være virksomhedsejer. At du får skabt
et overblik over hvad du skal forholde
dig til ved opstart eller drift af en ny
virksomhed.

Værktøj
Vi benytter VISUEL FORRETNINGSPLAN©,hvor du med praktiske værktøjer føres igennem de aspekter og
tanker, der skal overvejes for at få
succes med din virksomhed.
Kurset giver dig et gennemarbejdet
værktøj til præsentation af din nye
virksomhed, samt en målrettet handlingsplan.

•
•
•

Opstart af egen virksomhed
Personlige overvejelser
Kompetencer og ressourcer
Din forretningsidè
Dit produkt
Dine kunder
Dine konkurrenter
Dine samarbejdspartnere
Dit netværk
Positionering
Differentiering
Markedsføring
Salg og afsætningskanaler
Økonomi,administration og finansiering
Forsikring
Virksomhedsform og organisering
af din virksomhed
Dine fremtidsplaner og next step :
Hvordan kommer du videre ?

Holbæk Erhvervsforum står for
forløbet. Vi får besøg af revisor,
online markedsføringsekspert,
forsikringsrådgiver samt a-kasse
for selvstændige.

