
Brenner du for en idé og ønsker innspill på hvordan du kan      

utvikle den videre? Går du med tanker om å starte egen bedrift, 

men lurer på hvor du skal begynne? Har du bestemt deg for å 

satse og ønsker gode støttespillere på veien?  

BLI MED PÅ ETABLERERKURS  TEMA PÅ KURSET: 

 Hvordan få mine første kunder/flere kunder  

 Hvor mye må jeg selge for før ideen min bli lønnsom/hvordan øke salget 

 Hvordan skal jeg presentere det jeg skal selge  

 Hva er riktig pris, og hvordan gjør jeg salget 

 Hvem blir mine viktigste støttespillere og samarbeidspartnere 

 Hvordan stifter jeg selskapet og hvordan drifter jeg innenfor dagens re-

gelverk. 

 Hvordan skille seg ut fra konkurrenter 

 Hvordan holder jeg orden på økonomi og regnskap 

 Hvordan søke tilskudd og gjennomføre utviklingsprosjekt gjennom PLP-

metoden 

 

GJENNOM KURSET BYGGER DU: 

 Et nettverk av medgründere og gode støttespillere 

 Trygghet og veien videre 

 Profesjonaliserer din forretningsplan 

 Utvidelse av ditt nettverk mot investorer eller samarbeidspartnere  

 Ferdigheter for å gjennomføre ditt prosjekt 

 Øker sjansen for å få tilskudd 

UTVIKLINGEN AV DITT KONSEPT: 

Gjennom kurset vil du få individuell 

oppfølging fra våre forretningsutviklere. 

Vi setter oss inn i din unike idé og hjelper 

deg på veien videre.  

80% har etablert egen 
bedrift etter endt kurs!  



FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING: 

Se vår nettside:Etablererkurs Våren 2022 - 

NÆRINGSHAGEN MIDT-TROMS AS (midt-tromsnh.no)  

MELD DEG PÅ I DAG! 

Kurssted: Finnsnes 

Kurset inneholder alt du trenger for å komme i 

gang med oppstarten og bedriftsutvikling. Kurset 

har 5 samlinger i løpet av april. Gjennom kurset 

vil du få individuell oppfølging fra våre 

forretningsutviklere, få råd og tips fra andre 

gründere, samt eksperter innenfor blant annet 

bank, kommunikasjon og virkemiddelapparatet.  

Varighet: Hele april 

Oppbygging: to ettermiddager i uken i perioden 

april 

Fra klokken 17:00-20:30 

Oppstart: 5. og 6. april 

Søknadsfrist: 25.03.22 

Pris for deltakelse: 1500 kr (dette dekker alt av 

kursmateriell, samt snacks og forfriskninger under 

alle samlingene).   

Arrangør: Næringshagen Midt-Troms  

 Kurset er finansiert av: 
Samarbeidspartner:  

http://www.midt-tromsnh.no/etablererkurs-vaaren-2022.6367021.html
http://www.midt-tromsnh.no/etablererkurs-vaaren-2022.6367021.html

