Almi – Sveriges mest
aktiva företagsutvecklare
I över 25 år har Almi investerat i framtida
tillväxt med finansiering och affärsutveckling.
Vi samarbetar med och coachar små och
medelstora företag i Sverige så att de kan
växa och utvecklas hållbart, både i goda
tider men även i tider av oro.

Almis Brygglån – från kris till hållbar framtid
I den tuffa situation som många små och medelstora företag befinner
sig i just nu på grund av corona är Almis roll än viktigare.
Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i
Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets
spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet
ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.
Tillsammans med Almis Brygglån eller helt separat, kan vi även tillsammans med företagaren simulera de negativa effekter som krisen
haft på företagen men även titta på hur de tar sig från kris till en hållbar
framtid när krisen är över.

Finansiering
Utöver Brygglånet erbjuder Almi fyra olika lån; företagslån, mikrolån,
innovationslån och exportfinansiering. Vi brukar säga att lånen är
marknadskompletterande. För att kompensera för den högre risken
och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger
över genomsnittlig bankränta. Amorteringar på lånet anpassas till ditt
företags utveckling och ekonomiska situation.
Hela finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete med
kundens bank.
Läs mer på almi.se/lan

Affärsutveckling
Almi har länge arbetat nära tillväxtföretag. Det har gett oss en unik
erfarenhet av de utmaningar som tillväxtföretagande innebär. Våra
erbjudanden inom affärsutveckling utgår från vilken fas företagaren
befinner sig i och vilket behov företaget har.

Starta smart – stöttar företagare i ett tidigt skede
Starta smart ger ökad kunskap om hur entreprenören går från en idé till
en verifierad affärsmodell. Detta kan ske individuellt eller i grupp, men
kunden får alltid tillgång till samma verktyg och med utgångspunkt ur
samma metodik, Lean start-up.
Efter Starta smart kommer entreprenören bland annat ha formulerat en
målbild 1-3 år, dokumenterat sin affärsmodell samt dokumenterat en
handlingsplan för prioriterade områden.
Läs mer på almi.se/starta-smart

Växa smart – lyfter blicken för etablerade företag
Växa smart stöttar företag som är redo att ta nästa steg i sin utveckling,
och som vill lyfta blicken och sätta nya mål för att växa. Företagaren får
ökad kunskap om tillväxtteorier, stöd i att formulera framtida mål,
kunskap om hur de strukturerar sitt utvecklingsarbete samt en ökad
medvetenhet om hur de driver sitt utvecklingsarbete framåt.
Växa smart finns i tre olika varianter:
1) Mål och vägval – företagets varför
Syftet är att formulera framtida mål, få stöd i att hitta intern samsyn
kring målen, samt skapa en handlingsplan för att komma igång med
arbetet att realisera målen
2) Coaching – från idé till handling
Syftet är att stötta företagarna att komma igång så att de sedan kan
fortsätta på egen hand
3) Vd-grupp – lär av andra i samma situation
Syftet är att deltagarna hjälps åt att hitta lösningar på olika
utmaningar, dela med sig av kontakter i sina värdenätverk, lära av
varandra inför viktiga vägval samt vara ett stöd för varandra – allt
under vägledning av en Almi-rådgivare
Läs mer på almi.se/vaxa-smart

Din affär – ökar förståelsen för företagets ekonomi
Din affär består av två delar, Visualisera din affär samt Simulera din
affär. Båda är upplagda som en coachande dialog och det är företagets
ekonomi vi tittar på, utifrån olika infallsvinklar, nuläge eller framtid. Till
vår hjälp använder vi oss av pedagogiskt visualiseringsverktyg som på
ett tydligt och enkelt sätt visar på både områden som fungerar bra, men
även de där det krävs en förbättring och justering.
Visualisera din affär
Här fokuserar vi tillsammans med företagaren kring företagets ekonomiska nuläge. Det skapar ökad förståelse för den egna ekonomin
och företagets affärsmodell. Men även dess risker/utmaningar och
lönsamheten, och ger tips på hur de vanligaste fallgroparna kan undvikas.
Simulera din affär
Tillsammans med en rådgivare från Almi identifieras risker och utmaningar
och går även igenom hur företaget kan finansieras framåt. Vi simulerar
företagets framtida affär och ekonomi för att öka förståelsen för hur mål
och åtgärder påverkar räkenskaperna.
Företagaren kommer att få en ökad förståelse för hur resultat, skulder
och tillgångar hänger ihop med affärsmodellen. Genom att jämföra med
konkurrenter och andra företag ökar dessutom förståelsen för hur olika
strukturer på affärsmodell påverkar ekonomin.
Läs mer på almi.se/din-affar

Mentorprogram
Med Almis mentorprogram får företagaren tillgång till en erfaren
mentor som kan vara stöd och bollplank. Mentorerna i Almis bank har
olika kompetensområden och branscherfarenhet, många inom internationalisering/export, innovation, hållbarhet och digitalisering.
Utöver en utomståendes ögon på verksamheten får företagaren mod
som bidrar till att de vågar ta nästa steg. De får även nya lärdomar att
använda sitt ditt företags utvecklingsarbete och nästa steg, samt ett
utökat relevant nätverk.
Läs mer på almi.se/mentor

