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Snart inleds Sverige största nyföretagarkampanj:

Nyföretagarveckan kommer till Hälsingland
Den 20 april inleds Nyföretagarveckan, Vecka 17 – Sveriges största nationella
nyföretagarkampanj. Fler än 100 nyföretagaraktiviteter genomförs i hela landet – alla
med målet att inspirera människor till att ta steget till eget. Fler än 12 000 starta eget-kit
kommer att delas ut under veckan, och rådgivare och experter från Jobs and Society
NyföretagarCentrums nätverk ger tusentals människor råd och inspiration om att starta
och driva eget företag. Den 20 och 21 april når Nyföretagarveckan Bollnäs och Hudiksvall.
Sverige, liksom hela världen, drabbas av den oro och instabilitet som finns på arbetsmarknaden idag.
Rekordmånga människor har varslats från sina arbetsplatser och står inför ett vägval där de behöver
inspiration och vägledning. Nyföretagarveckan är ett sätt för NyföretagarCentrum – med sin lokala
förankring – att visa på de oändliga möjligheter som finns i att starta och driva sitt eget företag.
– Vi vet att massor av människor drömmer om att driva sin egen verksamhet, men de vet inte riktigt var
de ska börja, säger Mats Evergren, marknadschef på Jobs and Society NyföretagarCentrum som står
bakom Nyföretagarveckan. Men det är ju det vi gör, vi hjälper till att göra människor startklara, helt
kostnadsfritt. Därför startade vi Nyföretagarveckan för fyra år sedan, och har nu etablerat den som hela
Sveriges Nyföretagarvecka.
– Att starta företag är inte svårt, om man har rätt verktyg, säger Lars Eldh, verksamhetsledare på
NyföretagarCentrum Hälsingland. Nyföretagarveckan är ett utmärkt tillfälle för alla potentiella
nyföretagare i Hälsingland att få kostnadsfri experthjälp, Alla som har en affärsidé är välkomna!
Efterfrågan på rådgivning på landets NyföretagarCentrum är stor, och då många har behov av att sitta
ner i lugn och ro och prata med en expert, lanseras Café Starta Eget under Nyföretagarveckan. Där bjuds
besökarna både på fika och goda råd!
Media hälsas välkomna då Nyföretagarveckans turnébuss kommer till Bollnäs och Hudiksvall och
blivande företagare får tillfälle att möta experter och NyföretagarCentrums rådgivare. Möjlighet
finns att göra intervjuer med både företrädare för NyföretagarCentrum och enskilda nyföretagare.
Bollnäs
Hudiksvall
Tid: 20 april klockan 15:30-18:30
Tid: 21 april klockan 09:00-10:30
Plats: Best Western Träkyrkan, Östra Stationsg. 15 Plats: Hälsinglands Museum
__________________________________________________________________________________
För mer information om Nyföretagarveckan, se www.nyforetagarveckan.se eller kontakta:
Mats Evergren, marknadschef Jobs and Society NyföretagarCentrum, 0708-14 44 04,
mats.evergren@jobs-society.se
Lars Eldh, NyföretagarCentrum Hälsingland, 026-10 11 50, 070-792 12 51,
gastrikland@nyforetagarcentrum.se
Stiftelsen Svenska Jobs and Society
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm
tel 08-14 44 00 | fax 08-21 14 54
www.nyforetagarcentrum.se | e-post jobs@jobs-society.se
Nyföretagarveckan arrangeras i år för fjärde gången under vecka 17. Under en vecka arrangeras fler än 100 aktiviteter runtom i landet, alla
med syfte att visa på möjligheterna med att starta eget företag. Våra rådgivare och experter träffar tusentals människor under veckan och ger
tips, råd och inspiration. Dessutom delas drygt 12 000 starta eget-kit ut med värdefull information om att starta och driva eget företag. Bakom
Nyföretagarveckan står Jobs and Society NyföretagarCentrum.
Jobs and Society NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner.
NyföretagarCentrum ger varje år närmare 15 000 personer individuell, kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Nära två tredjedelar
av dem startar företag. Efter tre år är åttio procent av företagen fortfarande aktiva; mindre än en procent har gått i konkurs. Detta gör
verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad.

