
SIMULERA DIN AFFÄR

Tänk om du kunde se in i 
framtiden?
Med Simulera din affär kan du (nästan) det

Vill du förbättra företagets lönsamhet? Och 
behöver en långsiktig strategi för det? Är du helt 
enkelt redo att ta ditt företag till nästa nivå? Då 
kan Almis ”Simulera din affär” vara något för dig. 

Hur fungerar det?
Under ett par möten med en rådgivare från Almi 
identifierar ni tillsammans risker och utmaningar 
och går även igenom hur företaget kan 
finansieras framåt. Vi simulerar din framtida 
affär och ekonomi för att öka förståelsen för hur 
mål och åtgärder påverkar räkenskaperna. 

I dialogen använder vi bland annat ett 
visualiseringsverktyg för att simulera olika 
scenarios och effekterna av dessa. Du kommer 
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.

I ”Simulera din affär” kommer du 
bland annat:
• Utvärdera framtida scenarier
• Få bättre insikt om vad som driver företagets
lönsamhet och tillväxt
• Jämföra din affärsmodell med konkurrenternas
• Ta fram en handlingsplan med prioriterade
utvecklingsområden för dig

Du får insikter och verktyg för att kunna agera i 
god tid. Dessutom får du kunskap om olika 
finansieringslösningar.

Syftet är att få en ökad insikt om hur dina 
framtida tillväxtplaner påverkar företagets 
ekonomi. Dessutom ska du få en god 
uppfattning om hur din tillväxt kan finansieras.

För vem?
Detta passar dig som företagare som antingen:

• har satt dina mål och vill förstå hur nästa 
utvecklingssteg påverkar företagets 
ekonomi

• står inför ett förvärv

• har likviditetsutmaningar

• vill förstå vad du tjänar pengar på

Almi - Sveriges mest aktiva 
företagsutvecklare sedan 1994

Vi har lång erfarenhet av att jobba med 
företagsutveckling. Det har lärt oss en hel del om 
vad som krävs för att lyckas och vi delar gärna 
med oss av vår kunskap. 

Almi kan bidra med finansiering och 
affärsutveckling under hela ditt företags 
utveckling allt beroende på vilka behov just du 
har. Tillsammans tar vi nästa utvecklingssteg.

Kontakt 
Fyll i ett kontaktformulär på almi.se, chatta 
med oss på almi.se eller ring kundtjänst, 
öppettider: må-fr 09:00–12:00, 13:00-16:00. 
Telefon: 0771-55 85 00 (menyval 2).

Pris 

Priset för Simulera din affär är 3 000 kr. 


	VISUALISERA DIN AFFÄR
	Vad driver företagets lönsamhet och tillväxt?
	- För dig som nyligen startat företag med tillväxtpotential eller dig som driver företag med tillväxtpotential.
	Om Almis affärsutveckling
	Kontakt
	Pris





