
Program
• 22/9 Affärsidé och affärsstrategi
• 6/10 Marknadsföring och samverkan
• 13/10 Sälj och kommunikation
• 20/10 Ekonomi och försäkringar
• 27/10 Skatter och avgifter
• 3/11 Avslutning

Se utförligt program på baksidan!

Tips och inspiration för dig som vill starta företag, är på väg att
starta företag eller nyligen har startat företag i Laholm!

Entreprenörskolan kombinerar föreläsningar från professionella rådgivare, inspiration från 
företagare med workshops och nätverkande i syfte att stärka dig i din roll som företagare.  

Tid och plats
Veckodag: Torsdagar
Tid: kl. 17.30 – 20.30 
Anmälan: Anmälan sker på:
www.laholm.se/eskolan2016 
Plats: Osbeck, ingång huvudentré 
Mat: Vi bjuder på enklare mat 
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Entreprenörskolan drivs av Laholms kommuns näringslivsenhet i samverkan med Coompanion Halland 
och Nyföretagarcentrum Halland och med finansiering från projektet InnoMatch. 



Program
Affärsidé och affärsstrategi – 22 september kl. 17.30-20.30
Inspiration om att ha modet att starta! Tips om hur du utvecklar en riktigt bra affärsidé. Allt du 
behöver veta för att starta företag och hur en affärsplan kan hjälpa dig på vägen. 
Föreläsare: Johanna Sundberg, Nyföretagarcentrum Halland, Kajsa Vik, Coompanion
Halland samt en hemlig inspiratör

Marknadsföring och samverkan – 6 oktober kl. 17.30-20.30
Få koll på din marknad!Vilka produkter och tjänster säljer du och till vilka kunder? Tips om 
hur du når kunderna och marknadsför din affärsidé. Kunskap om hur du bygger en hållbar 
samverkan med nya samarbetspartners.
Föreläsare: Kajsa Vik, Coompanion Halland

Sälj och kommunikation – 13 oktober kl. 17.30-20.30
Praktiska säljtips för att du ska bli en bättre säljare. Vässa din säljteknik och presentera dig 
själv och ditt företag på ett säljande sätt.  
Föreläsare: Kristin Oretorp, Nyföretagarcentrum Halland och Sofia Hellman, Sales Network

Ekonomi och försäkringar – 20 oktober kl. 17.30-20.30
Insikt i grundläggande bokföring, budgetering och hur du sätter priser. Få koll på hur
ekonomin i ditt företag fungerar. Inblick i vilka försäkringar företagare bör ha.
Föreläsare: Beata Sjögren, LRF Konsult och Lena Salin, Länsförsäkringar

Skatter och avgifter – 27 oktober kl. 17.30-20.30
Allmän genomgång över vilka skatter och avgifter som du som företagare bör veta om. 
Föreläsare: Skatteverket

Avslutning – 3 november kl. 17.30-20.30
Mingel med företag och entreprenörstödjande aktörer. Möjlighet att pitcha din företagsidé och 
knyta kontakter. 
Moderatorer: Kajsa Vik, Coompanion Halland och Johanna Sundberg, Nyföretagarcentrum

Kontakt
Johanna Sundberg 
Tfn: 0722-51 15 50 
E-post: johanna@nyforetagarcentrum.se

Anmälan
www.laholm.se/eskolan2016 
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