Pressmeddelande 22 april 2013

Nu pågår Sveriges största nyföretagarkampanj:

Nyföretagarveckan i Motala Vadstena
Idag den 22 april inleds Nyföretagarveckan, Vecka 17 – Sveriges största
nationella nyföretagarkampanj. Runt 100 nyföretagaraktiviteter genomförs i hela
landet – alla med målet att inspirera människor till att ta steget till eget. 13 000
Starta Eget-kit kommer att delas ut under veckan, och rådgivare och experter från
NyföretagarCentrums nätverk ger tusentals människor tips, råd och inspiration
om att starta och driva eget företag.
Redan på måndagkvällen inleds nyföretagarveckan i Motala Vadstena med en
inspirationsföreläsning av Olof Röhlander. Arrangemanget sker i samverkan med
Tillväxt Motala, ALMI, aLma Det mentala gymmet, Företagarna i Motala Vadstena
samt Östsam.
Den 25 april arrangeras en Nyföretagarkväll i Motala där mingel och nätverkande
står i fokus under lättsamma former. Kvällens höjdpunkt är utnämningen av Årets
Nyföretagare i Motala 2013. Nyföretagarveckan avrundas på lördag den 27 april
med utdelningen av Starta Eget-kit på Stora torget i Motala och på Rådhustorget i
Vadstena.
– Här i Motala ger vi drygt 150 personer kostnadsfri rådgivning varje år, säger Kristin
Ericsson, verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Motala Vadstena. Med
”Nyföretagarveckan” vill vi sporra ännu fler att starta livskraftiga företag. Intresset för att
starta eget företag är stort och genom att synas på gator och torg gör vi det lättare för dem
som har en idé att testa den med oss.

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner.
2012 gav NyföretagarCentrum 22 500 personer kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. 9 800 företag
startades. Efter tre år är åttio procent av företagen fortfarande aktiva; mindre än en procent har gått i konkurs.
Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad.

Välkommen till Nyföretagarveckan 2013 i Motala!
Här kan du träffa NyföretagarCentrums experter och samarbetspartners och få ditt eget
Starta Eget-kit.
Inspirationsföreläsning Olof Röhlander
Datum: 22 april
Tid: 18.30
Plats: Motala Convention Center
Nyföretagarkväll
Datum: 25 april
Tid: kl 18:00 – 20:30
Plats: Berggrens Källare, Verkstadsvägen 91, Motala
Mer info och anmälan: www.nyforetagarcentrum.se/motala

NyföretagarCentrum på stan
Datum: 27 april
Plats: Stora torget, Motala och Rådhustorget, Vadstena

Nationella samarbetspartners som medverkar under Nyföretagarveckan:
Arbetsförmedlingen, Björn Lundén Information, Bolagsverket, Försäkringskassan, SEB,
Skatteverket, Svenska Uppfinnareföreningen, Swedbank, Tillväxtverket, Tullverket, Unionen
Egenföretagare, Miyagi Sales, Snowfire, Posten, Franchisetorget, LRF Konsult, Verksamt.se
och Visma Spcs.
För mer information, se www.nyforetagarveckan.se eller kontakta:
Kristin Ericsson, verksamhetsansvarig, NyföretagarCentrum Motala Vadstena,
0703 – 39 15 57, kristin.ericsson@nyforetagarcentrum.se
Mats Evergren, Marknadschef, NyföretagarCentrum Sverige, 0708-14 44 04,
mats.evergren@nyforetagarcentrum.se
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