Tillsammans med oss
blir du livskraftig!
Nyföretagarcentrums verksamhet
finansieras av företag, organisationer
samt av kommuner. Det är bidragen
från detta stora nätverk som gör att vi
kan ge kostnadsfri rådgivning från
företagare till blivande företagare.
Vi har nationella, regionala och lokala
partners som ger dig förmånliga
rabatter för att du ska få en bra och
kostnadseffektiv start i ditt företaget .

Erbjudanden från nationella,
regionala och lokala partners
Rådgivning i 230 kommuner, kostnadsfritt och med sekretess

TA DEL AV VÅRA
TJÄNSTER OCH
PRODUKTER

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.

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.

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.

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.

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

Med Nordeas guide får du hjälp
med att planera din företagsstart

För att du ska få bästa starten får du
halva priset första året när du väljer
vårt mest köpta program för
bokföring och fakturering.
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.

Ska du starta företag och vill komma
igång snabbt? Med ett lagerbolag
slipper du köerna på bolagsverket
och är igång på 2 timmar. Du får
lagerbolaget gratis när du köper
Visma eEkonomi Smart.
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.

AFA-försäkringarna är bland
annat avsedda att ge ekonomiskt
stöd vid arbetsoförmåga 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 är är en näringslivsorganisation
som företräder företag i Sverige.
Bli medlem för ett företagsamt
Sverige!

Företagslån, riskkapital och
affärsutveckling för företag som
vill växa. Tag din idé och ditt
företag till nästa nivå.
Företagslån. Brygglån.
Riskkapital. Affärsutveckling.
Coworking space
och kontor i
Stockholm på två
attraktiva lägen.
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.

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/förbrukningsmaterial. Vi ger upp till 25%
rabatt på över 18 000 produkter
som täcker arbetsplatsens alla
behov.

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

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

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

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

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

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

