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Spännande Seminarier i Skåne Nordväst 2014

 

Nya Företag - Nya Möten - Nya Kunder

Passa på att utöka ditt kontaktnät och vässa dina affärer på plats.

Kanske hittar du nya kunder eller varför inte en ny leverantör. På plats är nystartare, rutinerade företagare, banker,
revisorer, skatteverk, reklamfolk, resebyrå, It-experter, företagsorganistioner, service & supportleverantörer,
flygbolag, catering, författare, förlag och många fler.

Fråga runt och få svar bland experterna. Du kanske redan är egen företagare eller funderar på att bli din egen. Detta
är ett arrangemang för dig!

Mellan 12.00 -16.30 pågår mässutställning samt flera olika seminarier om hur du når framgångsrik försäljning.

OBS! DU MÅSTE ANMÄLA DIG TILL SEMINARIERNA SEPARAT! - begränsat antal platser.

SKRIV UT DIN BOKNINGSBEKRÄFTELSE OCH TA MED TILL SEMINARIET.

För sjunde året i rad erbjuder vi detta uppskattade publika arrangemang kostnadsfritt. Du är välkommen att mingla,
träffa företag och företagare, knyta nya kontakter och göra affärer.

Nedan anmäler du dig till mässan, så att vi vet hur många som kommer.

- Fritt Inträde - 

UTSTÄLLARE 

3D Printshopen

Aktiv säljsupport
Almi
Bilvårdsteamet i Helsingborg AB
Cajsas Catering
Carita Boronska 
Casova
Dataoncall
Emelvita Emaljskyltar
EY
Familjen Helsingborg
FundedByMe
Företagsrådet Ingrup AB
Gertrud & Söner
Handelsbanken
Hoi Förlag
Isterbuk & Svinhugg
Jipata AB
Karott Design i Scandinavian
Kullaflyg

Snabblänkar:

Boka rådgivning >

Boka återbesök >

Besök våra inspirationsmöten &
seminarier >

Nyhetsbrev >

Kontakta oss >
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Kullaflyg
Malmberg Projects /Meraviglie
Masterway-a way of living
Mazars
Molnexperterna
Möjligheter Reklam/Make Sense Communication
SEB
Seniortoppen
Skatteverket
Småföretagarnas riksförbund
Språkstudion i Båstad AB
Swedbank
Tur & Retur Resebyrå AB
Villavind

 
 
 
När: Torsdagen den 24 april kl. 12.00–16.30   
Var: Jacob Hansens Hus, Norra Storgatan 21 i Helsingborg

Hur: Anmälan görs via vår hemsida   
Pris: Kostnadsfritt
Kontakt: 

Nyföretagarcentrum
Skåne Nordväst

starta drivaeget.com

Helsingborg: Kolmätaregränd 11A
T 042-18 18 20 · Karta

Landskrona: Östervångsplan 15
T 0418-40 30 50 · Karta

Ängelholm: Järnvägsgatan 5
T 0431-828 29 · Karta

Hur gör vi?

Nyföretagarcentrum erbjuder
kostnadsfri, konfidentiell och objektiv
starta eget rådgivning, coaching och
mentorskap tillsammans med ett stort
aktivt nätverk inom näringslivet skapar
basen...
Läs mer >

Vilka är vi?

Vi är certifierade och diplomerade
rådgivare inom ”NyföretagarCentrum
Sverige” med näringslivet som
initiativtagare och huvudfinansiär. Vi har
rådgivnigskontor i Helsingborg,
Landskrona och Ängelholm...
Läs mer >

Vad åstadkommer vi?

Nyföretagarcentrum har prövat över
18.000 affärsidéer, varit involverade i
över 9.000 nya företag som skapat
sysselsättning på nivån 16.000
människor som bor i Bjuv, Båstad,
Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm,
Örkelljunga...
Läs mer >
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