
För dig som funderar på att starta, eller 
just har startat, företag i Laholms kommun
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Tips och inspiration till dig som vill starta företag, 
eller nyligen har startat företag i Laholms kommun!

Med start 11 oktober kl 17.30



www.laholm.se/eskolan

Entreprenörskolan kombinerar föreläsningar från professionella rådgivare och 
inspiration från företagare med workshops och nätverkande för att stärka dig i din 
nya roll som företagare.

Innehåll
11/ 10  KUNDENS BEHOV. Vi pratar om affärsideutveckling, affärsplan och vikten av att ha koll på kundens 
 behov.

18/ 10  ERT ERBJUDANDE: Här dyker vi ner i era affärsidéer med fokus på er lösning på kundens problem.  
 Ni får arbeta på egen hand under handledning.

25/ 10  KUNDNYTTA OCH PRISSÄTTNING. Vid detta tillfälle arbetar vi tillsammans för att sätta ord och siffror på 
 den nytta ni levererar med ert kunderbjudande. Vi pratar om prissättning kopplat till budget.

1/11  KONKURRENTER. Under kvällen reflekterar vi över vilka andra alternativ som finns som löser samma 
 problem för kunden. Hur kan vi göra vårt kunderbjudande unikt och hur lyckas vi med vår försäljning?

8/11  INFORMATION OM BOLAGSFORMER, REGISTRERING. Under kvällen får ni också möjlighet att med hjälp av
 presentera era genomarbetade idéer.

Följande delar är frivilliga och kommer även att vara öppna för andra företag.

15/ 11: FÖRELÄSNING. Att lyckas med min digitala marknadsföring vi träffar Janna Ygreus från Hannells IT AB.

22/11: NÄRINGSLIVSDAG LAHOLM. Tillfälle att inspireras och nätverka med näringslivet i Laholm. Biljetter köpes separat.

29/11: INFORMATIONSKVÄLL. Bokföring, skatt och moms. Vi träffas hos LRFkonsult på Östertullsgatan 16 i Laholm.
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Entreprenörskolan hålls på Campus Laholm (Skottegränd 3) torsdagar (11 okt - 8 nov) klockan 17.30 - 20.00. 
Samt extra föreläsningar och informationstillfällen 15/11 och 29/11. 
Anmälan görs på www.laholm.se/eskolan.

”NABC är verktyget som kommer leda fram 
till din affärsplan efterhand som information 
och insikter läggs till. ”
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