En unik möjlighet att utveckla ditt företag
Just nu söker vi dig som driver företag på landsbygden. Har du behov av att utveckla och
stärka ditt entreprenörskap? Vi erbjuder dig en serie kostnadsfria föreläsningar samt
utbildning och rådgivning. Du får också möjlighet att stärka ditt nätverk och utbyta
erfarenheter med andra deltagare.
Tillsammans med Länsförsäkringar Södermanland startar NyföretagarCentrum ett projekt med målet att
göra det lättare för mindre företag på landsbygden att växa. Vi vill få fler att starta företag och stötta
entreprenörer som varit verksamma upp till fem år. Är du en av dem i Stallarholmen? Missa inte en unik
chans att ta tag i det där du går och drömmer om, funderar över eller tampas med.
5 digitala kurstillfällen, möjlighet till coaching & rådgivning. Allt kostnadsfritt.
Vi ses vid fem tillfällen via Zoom. Vid första kurstillfället hjälps vi åt att identifiera dina framgångsfaktorer och problem och temat är: ”Mitt företag och mina utmaningar”. Innehållet vid resterande fyra
kurstillfällen bestämmer vi tillsammans utefter behov och önskemål. Det kan handla om allt från finansiering,
digital marknadsföring och omprövning av affärsmodell. Du får också möjlighet till individuell coaching och
rådgivning mellan kurstillfällena.
Datum och tid:
Vi träffas första gången den 14 september klockan 18.30. Övriga datum kommer vi överens om vid första
mötet. Vi begränsar deltagandet i gruppen då det skapar interaktivitet och engagemang.
Anmäl dig till Sebastian Strid senast 10 september och boka din plats.
Känner du till någon som borde vara med? Välkommen att tipsa om detta!
Catharina Matsdotter
070-266 69 49
kattis@cayenne-konsult.se
Sebastian Strid
070-344 26 25
sebastian.strid@nyforetagarcentrum.se
David Nilsson
Rådgivare Placera och Personförsäkring
070-651 18 33
david.nilsson@lfs.se
Barbara Kjellström, Verksamhetsledare
070-893 65 68
barbara.kjellstrom@stallarholmen.info
Behandling av personuppgifter
Länsförsäkringar Södermanland värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. Fullständig information om hur vi
behandlar personuppgifter finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan du
få informationen skickad till dig, kontakta i så fall 0155-48 40 00 eller info@lfs.se och ange ”Behandling av personuppgifter” i ämnesraden.
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