
Tillsammans med oss
blir du livskraftig!

Nyföretagarcentrums verksamhet
f inansieras av företag ,  organisat ioner
samt av kommuner .  Det är bidragen
från detta stora nätverk som gör att vi
kan ge kostnadsfri rådgivning från
företagare t i l l bl ivande företagare .  

Vi har nationella ,  regionala och lokala
partners som ger dig förmånliga
rabatter för att du ska få en bra och
kostnadseffekt iv start i dit t företaget .



TA DEL AV VÅRA 
TJÄNSTER OCH 

PRODUKTER

Erbjudanden från nationella, 
regionala och lokala partners

Rådgivning i 230 kommuner, kostnadsfritt och med sekretess

Affärsplan & budget som ger dig bästa kompasset till uppstarten 

Mentorprogram som ger dig snabbare tillväxt och överlevnad

Aktiviteter som ger kunskap, kontakter, ökad försäljning och 
marknadsföring

E-kurser som ger dig kompetensutveckling 

Ta kontakt med ditt lokala NyföretagarCentrum om du vill veta mer om våra produkter och tjänster.

https://www.nyforetagarcentrum.com/boka-radgivning-2/


Ett smart och smidigt bokförings 
och faktureringsprogram helt 
kostnadsfritt det första halvåret. 
Läs om erbjudandet. 

Med ett smart och enkelt  
bokföringsprogram får du mer tid 
till att driva och utveckla ditt 
företag. Köp eVisma eEkonomi 
får du 50% rabatt första året och ett 
lagerbolag utan kostnad. 
Läs mer här.

Att stå utan en försäkring, vid en 
olycka, kan innebära livslångt 
ekonomiskt lidande. 
Med en S&P försäkring får du 
första halvåret gratis.

En skräddarsydd försäkring efter 
dina behov är en smart 
investering.  Vi hjälper dig så du 
kan fokusera på företagandet. 
10% rabatt första året.

Vi är är en näringslivsorganisation 
som företräder företag i Sverige. 
Bli medlem för ett företagsamt 
Sverige!

Att fakturera utan eget företag är 
många som gör innan dom blir 
egna företagare. Prova oss så får 
du 50 % rabatt på första fakturan.

PRV handlägger patent-, design-
och varumärkesansökningar samt 
ansvarar för att öka kunskapen 
om upphovsrätt. 
Vilka är dina immateriella 
tillgångar?

Vi bjuder dig ett dagspass så får du 
prova på. Om du gillar vår 
inspirerande arbetsmiljö där du får 
ett fantastiskt nätverk med vårt 
community program så får du 50% 
första två månaderna. 

Småföretagens a-kassa ifall det 
oförutsedda skulle hända. 
Skydda dig på bästa sätt för en 
minimal kostnad. 

Hos SEB får du smarta digitala 
tjänster som är anpassade till din 
företagsstart. Men ska du starta 
enskild firma eller ett aktiebolag? 
Vi hjälper dig med 50% rabatt på 
företagspaketet första halvåret.

Med Nordeas guide får du hjälp 
med att planera din företagsstart

AFA-försäkringarna 
är bland annat 
avsedda att ge

ekonomiskt stöd vid arbets-
oförmåga på grund av sjukdom, 
vid arbetsskada, vid dödsfall, 
arbetsbrist och vid föräldrar-
ledighet. Läs mer om oss här.

Företagarna erbjuder nätverk, 
kunskap och praktisk hjälp samt 
driver utvecklingen för ett bättre 
företagarklimat. Hör av dig så 
berättar vi mer. 

Vi erbjuder flera  
företagstjänster

och produkter inom bl.a. mobiler, 
domäner, Microsoft 365 och 
för att du ska bli mer digital.

Vi är största 
butikskedjan i 
Sverige inom

Kontorsutrustning/förbruknings-
material. Vi ger upp till 25% 
rabatt på över 18 000 produkter 
som täcker arbetsplatsens alla 
behov.

Företagslån, riskkapital och 
affärsutveckling för företag som 
vill växa. Tag din idé och ditt 
företag till nästa nivå.
Företagslån. Brygglån. 
Riskkapital. Affärsutveckling.

Tjänstesektorns arbetsgivar-
organisation. Vi ger stöd kring 
anställning, uppsägning eller 
korttidspermittering. 
Kontakta oss, vi finns för dig. 

Unionen organiserar tjänstemän i 
privata arbetslivet, egenföretagare 
och chefer. Läs mer här. 

Swedbanks företagspaket är en 
helhetslösning där ni får tillgång 
till det ni behöver för att kunna 
sköta företagets bankärenden på 
ett smidigt sätt.

Coworking space 
och kontor i 
Stockholm på två
attraktiva lägen. 

Ett användarvänligt, online,  
bokföringsprogram som går till 
alla operativsystem samt 
hantering av alla momssatser & 
bolagsformer. Ett år gratis 
inklusive programsupport, säker 
serverlagring, kopiering och 
uppdateringar.

En bank som underlättar för 
mindre företag, med upp till nio 
anställda, att få lånefinansiering. 
Ett unikt låne erbjudanden för 
småföretagare upp till 
250 000 kronor.

Uppdatera dina lojala kunder  
med snygga nyhetsbrev & få 500
kontakter fler per månad 
kostnadsfritt.

https://www.fortnox.se/nfc/
https://vismaspcs.se/produkter/bokforingsprogram/visma-eekonomi
https://soderberg.jaycom.se/?page=nyforetagarcentrum
https://www.svedea.se/nfc
https://www.svensktnaringsliv.se/medlem/
https://www.frilansfinans.se/erbjudande-nyforetagarcentrum/
https://www.prv.se/en/
https://www.smakassa.se/
https://seb.se/foretag/bli-foretagskund/starta-eget-foretag-steg-for-steg
https://www.nordea.se/foretag/ditt-foretag/starta-eget/
https://www.afaforsakring.se/
https://www.foretagarna.se/regioner/stockholms-lan/?gclid=CjwKCAjwgviIBhBkEiwA10D2j96tT72sGxdx0452352k3jUuop35t0IuS-ogxuqR_X7ng61fRxhOZxoCuWkQAvD_BwE
https://www.telia.se/foretag/losningar/inspiration/drivaforetag?utm_source=nfc&utm_medium=partner&utm_campaign=Nyforetagarcentrum_2021_SME
https://www.telia.se/foretag/losningar/inspiration/drivaforetag?utm_source=nfc&utm_medium=partner&utm_campaign=Nyforetagarcentrum_2021_SME
https://www.officedepot.se/Medlemsformaner/Medlemsorg/Nyforetagarcentrum
https://www.almi.se/?gclid=CjwKCAiA4veMBhAMEiwAU4XRrxWgMGa71R1pIwqFuOeqcbQmxM-y-rYJ-5I8y4wjBSz7Yzq-48RLoRoCQQcQAvD_BwE
https://www.almega.se/
https://www.unionen.se/nu/med-sveriges-storsta-fackforbund-i-ryggen?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1592315402&gclid=Cj0KCQiAweaNBhDEARIsAJ5hwbdHPRAkk8p0BPjMamGqSCakL8GagDThlF41N05tlbd74mhuafNTC18aAk4aEALw_wcB
https://www.swedbank.se/foretag/bli-kund/foretagspaket.html
https://thepark.se/vara-stallen/sodra/
https://blestart.blinfo.se/
https://www.marginalen.se/foretag/finansiering/foretagslan/uppstartslanet/
https://app.getanewsletter.com/signup/?c=p12f7Pc9

