fra idé til din egen virksomhed

StartUpViborg er for dig der overvejer at starte
eller er ved at starte en virksomhed.
Gennem en række spændende og udviklende forløb, rådgivere og sparring
med andre iværksættere og forretningsudviklere, bliver du klædt rigtig godt på,
til at udvikle din ide til egen virksomhed og gøre din drøm til virkelighed.

sparring

basis

Det hele starter her.

Kortene skal på bordet!

Du får indsigt i den mest basale
viden for at komme godt i gang
med din virksomhed.
Det tager ca. 2 timer, og du har
mulighed for at stille spørgsmål
undervejs.
StartUp Info er gratis og afholdes
første mandag i hver måned.

Gennem individuelle samtaler
med vores erfarne konsulenter
får du mulighed for at få snakket
din ide, dit koncept og dine
ambitioner grundigt igennem,
inden du kan kaste dig ud
i næste forløb hos os.

Alt det grundlæggende
for start af virksomhed.

info

professionel

rådgivere

Her får du indsigt i de mange
områder og facetter, du gør klogt i at
have viden om for at starte en
driftssikker virksomhed.
På 5 uger får du et godt indblik den
grundlæggende jura, økonomi, salg
og markedsføring, ligesom du får
udviklet din vigtige forretningsplan.

mentor

Beslutningen er taget
- og nu skal du videre!

Kompetent rådgivning
af fagfolk.

På egne ben
- med kompetent støtte!

Et 4 ugers intenst forløb hvor der
arbejdes i målrettede workshops
og oplæg, samt i hold sammen
med rådgivere og andre iværksættere. Du arbejder også aktivt med
udviklingen af din virksomhed.

Op til 6 timers samlet rådgivning,
vejledning og problemafklaring
før etablering af egen virksomhed
samt mulighed for at drøfte din
virksomhedsplan med private
konsulenter og rådgivere.

Selvom du nu er klædt godt på til
at starte din virksomhed, lader vi
dig ikke i stikken! Med en erfaren
erhvervsperson som mentor får
du støtte og rådgivning om de
udfordringer du helt naturligt vil
møde.

