Pressmeddelande 24 september 2013
Den 3-5 oktober arrangeras mässan Eget Företag – Sveriges största små- och
nyföretagarmässa. Eget Företag är inte bara en mässa, utan också några dagar där
kunskap om företagande är i fokus. Den ger tusentals befintliga och blivande företagare
möjlighet att nätverka och inspireras av experter och entreprenörer. Eget Företag
arrangeras av NyföretagarCentrum som är Sveriges ledande organisation vid start av nya
företag.
Nytt för i år är att NyföretagarCentrum Motala Vadstena och NyföretagarCentrum Mjölby
Ödeshög tillsammans erbjuder sina kunder en bussresa och entré till mässan den 3:e oktober.
-

”Mässan och även resan till och från Stockholm är ett utmärkt sätt att knyta nya
kontakter, nätverka och kanske hitta både nya kunder och samarbetspartners”, säger
Kristin Ericsson, verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Motala Vadstena.

Mässan Eget Företag arrangeras i år för 12:e året och utställningen och de 100 seminarierna
handlar om att starta, driva, utveckla eller ta över/hyra/köpa företag. På mässan bjuder Café
Entreprenör på debatter och handfasta råd och tips varje timme. Det finns också möjlighet att
lyssna till och träffa uppfinnare, entreprenörer och nyföretagare i mässcafét. Dessutom kan man
anmäla sig till ett antal spännande och intressanta seminarier.
-

”Både när man är nystartad eller går i företagsstartartankar är man i behov av mycket
kunskap, tips och råd. På mässan kan man få en rejäl dos av allt detta. Dessutom får
man naturligtvis inspiration och kanske nya idéer! Något som är nog så viktigt när man
driver företag.” menar Kenneth Fungbrandt, verksamhetsledare på NyföretagarCentrum
Mjölby Ödeshög.

Har du nyligen startat eller går du i starta eget-tankar är Mässan Eget Företag där du ska
vara!

För mer information kontakta:
Kenneth Fungbrandt, Verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Mjölby Ödeshög,
070-584 80 04, mjolby@nyforetagarcentrum.se
Kristin Ericsson, Verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Motala Vadstena,
0703 - 39 15 57, kristin.ericsson@nyforetagarcentrum.se

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner och
täcker 85% av Sveriges befolkning. År 2012 fick 22 500 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning.
9 400 företag startades. Efter tre år är åttioen procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta
gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Läs mer på
www.nyforetagarcentrum.se.

