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Lyft näringslivet!
Affärsutveckling öppnar nya möjligheter
Välkommen till en mötesplats för kvinnor i södra Småland
som är företagare eller som har en dröm om att bli företagare.
Mötesplatsen innehåller i huvudsak tips och råd på nya möjligheter
för att utveckla dina affärer både till dig som är företagare eller till
dig som har en dröm om att bli företagare. Du får handfasta tips
och råd ifrån ett flertal rådgivare.
Vi träffas på 4 Krogar i Växjö söndagen den 20 oktober
kl. 14.30-20.00.
Anmälan görs via denna länk eller på Regionförbundet södra
Smålands hemsida, www.rfss.se senast torsdag den 17 oktober.
Det är begränsat antal platser så anmäl dig redan nu!

www.rfss.se

Program
14.30-15.30

Rådgivartorg

Gör affärer med Kina!
Vilka affärsmöjligheter finns för små och
medelstora företag i Kronobergs län som är
intresserade av export till och import från
Kina?
Therese Magnusson och Yanni Shizhou,
Regionförbundet södra Småland

Funderar du på hur man lägger upp en
affärsplan, vilken bolagsform som passar dig
bäst eller har du en affärsidé?
Kom och mingla med professionella företagsrådgivare eller boka in privat ”kvartsamtal”
med en rådgivare! Rådgivarna täcker allt från
nystart till affärsutvecklingsmöjligheter och
ledarskap.

Checkar och mentorsprogram
Almi, Nyföretagarcentrum och Coompanion
berättar om checkar och mentorsprogram för
kvinnliga företagare.
Annelie Johnsson och Elisabet Forslund, Almi
Företagspartner, Eva Engnell, NyföretagarCentrum,
samt Sofia Samuelsson, Coompanion

Kom tidigt, det finns ett begränsat antal
”kvartsamtal” som det är först till kvarn för
att boka!
Rådgivare och aktörer på plats:
- Almi Företagspartner
- NyföretagarCentrum
- Företagarna
- Coompanion
- Drivhuset
- Företagsinfo på Växjö Stadsbibliotek
- Winnet
- Macken
- Baker Tilly Sydost AB
- Ekonova
- Young Ladies in Business
- Ambassadörer för kvinnors företagande: 		
Irene Falkbrink Norrman, Falkbrink
		 Norrman; Jessica Karlsson, Fyrtornet
		 Konsult och Utveckling AB; Kerstin
		 Bohlin, Klockaregårdens trädgårdsbutik
		 AB; Sara Palm, Pannkakshuset Frunas
		 Hage, och Willemo Carlsson, Carlssons
		 Konsultbyrå
- Länsstyrelsen i Kronobergs län
- Regionförbundet södra Småland
15.30-16.00

16.00-16.45

Marknadsföra sig utan pengar
Leyla Yumer, entreprenör
Ledarskap – nyckel till affärsutveckling
Jessica Karlsson, Fyrtornet Konsult och Utveckling
AB, Ambassadör för kvinnors företagande
Karin hittade sin affärsidé i garderoben!
Karin Dahlby, MK Madame
16.45-17.15

Rådgivartorg

17.15-18.15

Gör din dröm till verklighet!
Susanne Liljenberg är en av grundarna till
Granit. Startskottet gick för 15 år sedan och
2005 sålde de företaget. Idag har Granit sexton
butiker i Sverige och Norge och Susanne
arbetar kvar på deltid som affärsutvecklare.
Susanne är också idégivare och grundare till
projektet LEVA, ett hållbart projekt/varumärke med ekologiska hus, möbler, trädgård,
stenugnsbageri och restaurang. Susanne
berättar bland annat om hur de byggde upp
Granit och ett starkt varumärke med enkla
medel.

Affärsutvecklingsmöjligheter
i Kronoberg
Vilka affärsmöjligheter skapar
Sydostleden?
Sydostleden är ett näringslivsprojekt som ska
stärka och utveckla den befintliga
besöksnäringen och inspirera till nya företag
och fler anställda utmed den 27 mil långa
cykelleden.
Emelie Johansson, Regionförbundet södra
Småland

Avgift
Mötesplatsen är avgiftsfri. Vid utebliven närvaro faktureras en
avgift på 300 kr.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdag, 2013-10-17.
Därefter är anmälan bindande och en avgift på 300 kr faktureras
vid avanmälan.

Råd från företagare i Kronoberg

18.15

Buffé serveras
Passa på att mingla och nätverka!
Dörrarna stängs klockan 20.00.

Anmälan!
Klicka här för anmälan

Information
För övrig information, kontakta Elsa Anderman, Regionförbundet
södra Småland, tfn 0470-794 874, elsa.anderman@rfss.se.
Regionförbundet södra Småland
Videum Science Park, 351 96 Växjö
tfn: 0470-77 85 00, e-post: kurs@rfss.se, www.rfss.se

