
Instruktion
Anteckning
1) Om man är inloggad som användare så kommer man nu ha möjlighet att begära att få sin affärsplan granskad av ett nyföretagarcentrum. De gör detta genom att klicka på denna ikon.



Instruktion
Anteckning
2) Användaren väljer därefter vilket nyföretagarcentrum de vill ska granska affärsplanen.









Instruktion
Anteckning
3) När användaren har begärt att få sin affärsplan granskad så ändras ikonens utseende. När ikonen har ett timglas så betyder det att affärsplanen inväntar granskning från en rådgivare.





Instruktion
Anteckning
4) Om rådgivaren har granskad affärsplanen och satt status till "Med anmärkning" så kommer ikonen att visas som röd. Om användaren klickar på ikonen så kommer denne ha möjlighet att läsa en kommentar från rådgivaren.





Instruktion
Anteckning
5) Efter att användaren har läst kommentaren så kommer de ha möjlighet att arbeta vidare med sin affärsplan och göra de justeringar som rådgivaren har rekommenderat.



Instruktion
Anteckning
6) Om rågivaren har granskat affärsplanen och satt status till "Granskad" så kommer ikonen visas som grön. Användaren kan då klicka på ikonen för att visa den granskade affärsplanen, som då har blivit vattenstämplad.
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GRANSKNING AV AFFÄRSPLAN

Till undvikande av missförstånd har NyföretagarCentrum inte något ansvar gentemot SEB 
beträffande genomgången av affärsplanen, affärsplanens kvalitet eller uppgifter som affärsplanen 
grundar sig på. Ansvaret för kundrelationen med SEB, inklusive erforderlig kreditprövning, åvilar 
SEB ensam.

11-11-2016 Nyföretagarcentrum Båstad Granskad

Instruktion
Anteckning
7) Vattenstämpeln visas på samtliga sidor i nedre delen av PDFen.



AFFÄRSIDÉ

USP (UNIQUE SELLING PROPOSITION)

FÖRETAGSÄGARE OCH AFFÄRSIDÉ
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Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Mobil

Idé

Mitt företag vänder sig till

Mitt företag täcker mina kunders behov av

Mitt företags erbjudande till dem är

Skälet till att de ska köpa just från mitt företag är

Mitt företag når dom genom att
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GRANSKNING AV AFFÄRSPLAN
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DIN AFFÄRSPLAN

FÖRETAGET

PJ

Peder Josephson

Oktober

Enskild firma/Handelsbolag

Ditt företag är ett:
 momspliktigt företag
 icke momspliktigt företag

Arbetsnamn på din affärsplan

Företagets arbetsnamn

Startmånad

Typ av företag

Momspliktigt företag/ej Momspliktigt företag
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GRANSKNING AV AFFÄRSPLAN

Till undvikande av missförstånd har NyföretagarCentrum inte något ansvar gentemot SEB 
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