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Drömmer du om att starta företag?
Har du en affärsidé och vill utveckla den?
Är du beredd att ta din idé till nästa nivå?
Då är vår starta eget kurs Business Camp,
något för dig! Du får tillsammans med
andra deltagare och en coach skapa
förutsättningar för ett lyckat företagande.
Välkommen till oss för att starta din resa!

Du får även under perioden tillgång till fyra timmars
individuell coachning från erfarna entreprenörer och
experter.

Välj Business Camp!

Genom att välja starta eget kursen Business Camp
erhåller du en bred kunskap om företagande. Du får
möjlighet att känna efter om din dröm kan bli verklighet. Du skapar många nya kontakter som kan vara till
nytta för dig på din resa! Allt detta för endast 950 kronor
exklusive moms.

Om Business Camp

Business Camp är starta eget kursen där du under
åtta tillfällen tillsammans med andra kommer att skapa
förutsättningar för hur just du ska lyckas med ditt företagande.

Vad leder Business Camp till?

Vi rekommenderar
Business Camp!

Under kursen får du utveckla både dig själv och din
affärsidé, så att du efter avslutad kurs kan avgöra
om företagande är något för dig och om du vill gå
vidare med din affärsidé.

För vem passar Business Camp?

Kursen är till för dig som har en affärsidé och vill
utveckla den, samt för dig som redan startat företag
som du vill utveckla genom din egen drivkraft. Detta
oavsett var i Västmanland du bor.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga, men du behöver ha en affärsidé.
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Uppstart – Affärsidé – Företagarresan
Hur hittar du din marknad?
Hur bygger du ett lönsamt företag?
Hur arbetar du effektivt med din försäljning?
Företagets ekonomi
Skatter, moms, regler och företagsformer
Prissättning och Företagarrollen
Affärsplanen för fortsatt utveckling

Mer information, datum, anmälan och vad referenserna
säger, finns på www.vasterassciencepark.se.
Varmt välkommen med din anmälan!
Vid frågor vänligen kontakta
Petra Ärlsjö
Projektledare, Västerås Science Park
E-post: petra.arlsjo@vasterassciencepark.se
Telefon: 021-490 02 63
170213
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