
 

STARTA SMART WORKSHOPS  

 

Skapa en hållbar 
affärsmodell. 
- För dig som har en idé om att bygga ett nytt företag med tillväxtpotential. 

 

Vill du bygga ett företag som är lönsamt, 
växande och långsiktigt hållbart? Har du en idé 
om en innovativ produkt eller tjänst som du vill 
bygga ett företag kring? Du kanske har en idé 
om en helt ny affärsmodell som innebär en 
väsentligt förbättring mot de lösningar som finns 
på marknaden idag. 

I så fall bör du kontakta oss på Almi. Våra 
rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda 
entreprenörer i startfas. Vanligtvis börjar vi 
arbetet med en diskussion om din idé och ditt 
företags möjligheter samt dina ambitioner.  
I arbetet använder vi oss av modeller och verktyg 
som hjälper dig att ta nästa steg i företagets 
utveckling. Vi har alltid ett hållbarhetsperspektiv i 
allt vi gör eftersom vi anser att det är en förut-
sättning för att bli framgångsrik. I en fortsättning 
kan vi arbeta både individuellt och i grupp, 
beroende på dina förutsättningar och behov.  
Den individuella kallar vi för Starta smart 
coaching och den i grupp kallar vi för Starta 
smart workshops. 

Starta smart workshops 
Här sätter vi samman grupper av företagare som 
är i liknande situation men inte har konkur-
rerande idéer. I dessa möten ligger fokus på att 
deltagarna stöttar varandra i att lösa utmaningar 
och lära av varandra inför olika vägval. 

Under Almi-rådgivarens vägledning ges stort 
utrymme till att diskutera möjligheter och 
utmaningar med andra deltagare. I våra 
workshops går vi bland annat igenom olika 
metoder för att göra en  konkurrentanalys, 
prissättning, förståelse för ekonomiska samband, 
försäljning och marknadsföring. Huvudfokus är 
på handling och att skapa ökad kunskap kring 
hur din framtida affärsmodell kan se ut. 

Fortsättning 
Almi kan bidra på flera olika sätt under 
företagets tillväxtresa. Efter avslutad coaching 
eller workshop finns möjlighet till fortsatt stöd av 
Almis rådgivare. Ju större potential för tillväxt ditt 
företag har, desto mer resurser kan Almi satsa. 

 

 

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

Pris 
Starta smart workshops är kostnadsfri. 
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