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EGET FÖRETAG
EGETFORETAG.SE

MÄSSAN för alla som driver eller vill starta eget företag 9-11 november.
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VERKSAMT.SE

MAXA MÄSSAN

Tio myndigheter i en
monter, svarar på frågor
gällande ditt företagande

Boo Gunnarson om hur
du nätverkar och får ut det
mesta av mässan
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Eget Företag – mässan där nya och blivande företagare hittar
kontaktytor, nätverk, kunder, produkter och tjänster som förenklar
och gör vardagen som företagare roligare och mer framgångsrik.
Här träffar du de viktiga kontakterna På Eget Företag finns

experter, rådgivare och informatörer på plats från företag, myndigheter och organisationer. Bland andra NyföretagarCentrum,
Coompanion, Företagarna, Almi, Skatteverket, Unionen Egenföretagare, Bolagsverket, PRV, Tullverket och andra stora och små
aktörer som inget hellre vill än att stötta dig i ditt företagande.
Här ger Entreprenörer lönsamma råd I Caféet kan du hitta nya

affärsvänner och koppla av med en kopp kaffe. Här bjuds det på
massor av inspiration. Varje timme ger framgångsrika entreprenörer sina bästa tips, erfarenheter och sina med och motgångar.
Här får du kunskap och vägledning! Som vanligt bjuder vi på

massor av nyttiga seminarier. I år är det närmare 100 seminarier
och vi rekommenderar att boka plats!
Här lär du dig och inspireras om allt som har med företagande
att göra; försäljning, hemsida, bokföring, marknadsföring,
prissättning, nyhetsbrev, moms och regler, budget, hållbarhet,
starta eget som pensionär och mycket, mycket mer. En annan
möjlighet är att boka ett personligt möte med juristen. För lediga
tider under mässdagarna, se egetforetag.se
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Ge dig själv en
rivstart som företagare!

MÄSSAN EGET FÖRETAG
Öppettider: Torsdag och fredag
10–17. Lördag 10–16.
Entré: 200 kronor.
Besökare som registrerar sig via
egetforetag.se: 0 kronor.
Arrangör:
NyföretagarCentrum Sverige,
Ferkens Gränd 3, 111 30
Stockholm, tel: 08-14 44 00,
info@egetforetag.se
Partners: Almi Företagspartner,
f+, Företagarna, Regus,
Stockholmsmässan, Unionen
Egenföretagare, Verksamt.se,
Visma Spcs, Coompanion
Webb: egetforetag.se

INNEHÅLL

6 BRA TIPS
INFÖR DITT
MÄSSBESÖK!
1. Förbered dig,
skriv ner alla frågor
och funderingar.
2. Gå igenom
utställarlistan
och planera in vilka
utställare du ska
besöka.
3. Ta kontakt
under mässan och
bygg nya nätverk!
4. Besök många
seminarier.
5. Bänka dig
vid caféscenen
när entreprenörer
inspirerar varje
timme.
6. Hämta din
fribiljett på
egetforetag.se,
värde 200 kronor!

SID 4
• Gör mässbesöket till en heldag
• Fråga en jurist
SID 6
• Ett enklare företagande - myndigheterna
bakom webbplatsen verksamt.se
SID 9
• Tryggare som egen
SID 10
• 10 skäl att starta eget som senior

 facebook.com/egetforetag
 twitter.com/Eget_Foretag
 @eget_foretag

MÄSSINFO
Bilagan är producerad av:
Newsfactory Media Group
Gävlegatan 12A,
113 30 Stockholm
www.newsfactory.se

SID 11
• Seminarier torsdag
SID 12
• Seminarier fredag
SID 13
• Seminarier lördag
SID 14
• Scenprogram Café f+

Här får du som är ny i Sverige extra hjälp! För dig

som är ny i Sverige och vill starta eget gör vi en
extra satsning under fredagen med bland annat
flera seminarier på engelska. Kanske har du
redan drivit företag i ditt hemland? Här finns
svenska nätverk, experter, rådgivare och informatörer på plats för hjälpa och vägleda dig om
att starta och driva företag.

ARRANGÖR

Här delar vi ut priser! Liksom tidigare år delar vi

Foto: Ingela Bjurenborg

ut massor av priser under mässan Eget Företag.
Årets Nyföretagare, Årets Unga Nyföretagare,
Årets Nyföretagarkommun, Årets Mentor och
SKAPA utser under Uppfinnardagen finalisterna inför torsdagskvällens final. Det är Sveriges
största innovationspris och det syftar till att
uppmuntra idérika människor.

PARTNERS

Här startar din framtid som framgångsrik företagare! Alla vet att kunskap ger ökat

självförtroende – och ett starkt självförtroende är vad som behövs för att få en rivstart
som företagare. På mässan Eget Företag ger vi dig kunskap och inspiration som garanterat
stärker ditt självförtroende.
Varmt välkommen till Eget Företag på Stockholmsmässan!
MATS EVERGREN Eventchef, NyföretagarCentrum Sverige
mats.evergren@nyforetagarcentrum.se

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS
OCH FÖRETAG SKA VÄXA
Det är nytänkande och entreprenörskap som skapar nya och växande företag. Men ofta behövs
det också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. På Almi kan vi det här med
företagande. Vi är en partner med bredd som erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling.
Oavsett vilken satsning du står inför, till exempel en internationell lansering, att utveckla en ny
produkt, en marknadssatsning, köp eller start av företag bör du kontakta Almi.
Vi finns över hela landet, nära dig.
Välkommen!
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Planera din
mässdag
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Projektledare: Mikael Kollberg,
mikael.kollberg@newsfactory.se
Försäljning: Claes Holmström
Layout: Newsfactory AB
Traffic: Newsfactory AB
Repro: Newsfactory AB
Är du intresserad av din egen
kundtidning och vill veta mer om
hur vi kan hjälpa er? Kontakta:
Mikael Kollberg,
mikael.kollberg@newsfactory.se
0708-609057
Newsfactory Media Group
Har mångårig erfarenhet av såväl
stora som små medieprojekt och
erbjuder en mix av olika marknadsföringskanaler för att kunna erbjuda
optimal målanpassning.
Med utgångspunkt från mottagaren
skapar vi nya lösningar som talat
direkt till mottagaren samt nya
intäktsmöjligheter för våra samarbetspartners.
Vi arbetar med att hitta multimedialösningar där vi kan integrera
och sammankoppla fler av våra olika
mediekanaler.

Tänker du starta eget
eller är du redan igång?
Träffa oss myndigheter
på mässan och få svar
på dina frågor!
Vi hjälper dig att komma igång
med ditt företagande, hur du väljer
företagsform, hanterar skatt och
moms, utvecklar din verksamhet
med hjälp av offentlig finansiering
och mycket mer.
Mer info och hur du anmäler dig
finns på verksamt.se/stockholm

Vi som finns i montern:
Arbetsförmedlingen, Bolagsverket,
Försäkringskassan, Skatteverket,
Tillväxtverket, Tullverket,
Patent- och registreringsverket,
Jordbruksverket
Pensionsmyndigheten och
Kommerskollegium.

HAR DU INTE MÖJLIGHET
ATT BESÖKA MÄSSAN?
Du hittar oss även på verksamt.se.
Där har vi samlat information och
service från oss myndigheter för
att göra det enklare för dig som
driver eller vill starta företag.
Vi ses på mässan

Eget företag
i Älvsjö 9-11 nov.

Samlad service från myndigheter
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MAXA MÄSSAN
Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Gör mässbesöket till en heldag
Mässan Eget Företag är Nordens största ny- och
småföretagarmässa. Varje år kommer tusentals
besökare, senast var det nästan 6 000 som kom
för att starta, driva eller utveckla sitt företag.
Det finns mycket att upptäcka – så mycket att
det räcker en hel dag.
TEXT Jozef Lego Silfverberg FOTO Pressbild

P

Å PLATS ERBJUDS besökarna

personlig rådgivning och får
träffa experter från många
branscher. En stor del av
besökarna kommer för att få mer
kunskap och inspiration från många
av de 100 seminarierna. En annan
viktig anledning till att besöka
mässan är för att nätverka och hitta
nya affärskontakter, hjälpmedel och
verktyg som förenklar vardagen som
företagare. Här byggs nya nätverk
och affärsrelationer med morgondagens företagare.
– Förbered dig genom att titta på
vilka utställare som finns. Fundera
på vad du vill få ut av mässan, vilka
tjänster och produkter söker du. Då
kommer du till rätt montrar direkt
och får ut mer av ditt mässbesök, säger Boo Gunnarson, företagarexpert

”Som träffpunkt
är mässan i
antalet besökare
helt unik.”

på Visma Spcs som är en av utställarna
och fortsätter:
– Här möter vi blivande kunder
som vi aldrig annars träffar. Med
vår erfarenhet kan vi hjälpa dem
att starta eget. Som träffpunkt är
mässan i antalet besökare helt unik.
Eftersom de nya jobben finns och
skapas i de mindre företagen är detta samtidigt samlingsplatsen för

TIPS!
SÅ FÅR DU UT DET MESTA
AV MÄSSAN:
• Nyttja utställarna och seminarierna för att skaffa kunskap.
Ställ dina frågor!
• Sätt dig ned i caféet och
nätverka, de flesta är där för
att de ska starta företag eller
för att de redan har startat ett
företag.
• Glöm inte visitkort, gör till
fälliga om du inte redan har
några. Börja bygga ditt nätverk!

Sveriges blivande företagare och
arbetsgivare.
FÖR VISMA SPCS är Eget Företag årets

i särklass viktigaste mässa. Här finns
allt samlat under ett tak. Träffa
rådgivare, experter och myndighetskontakter som kan hjälpa dig och ge
goda råd. Testa och upplev det senaste tjänsterna och produkterna som
gör vardagen och livet ännu enklare
och roligare som företagare. Många
bollplank och kontakter finns på
plats för att nätverka och utöka ditt
affärsnätverk. Få ny kunskap och
massor av inspiration på seminarierna och från alla programaktiviteterna
på mässans caféscen.
PÅ MÄSSAN VISAR Visma

Spcs sina
ekonomiprogram. Det har skett en
otrolig utveckling de senaste åren
vilket avspeglas i de tekniska verktyg som finns för entreprenörer.
– Från att ha varit en börda att
jobba med ekonomi, är det nu något många ser fram emot. Enkelheten i ekonomiprogrammen har
utvecklats kraftigt. Vi bidrar med
ett verktyg som gör det enklare att
driva företag, menar Boo.

RÅDGIVNING

Fråga
en jurist
På Eget Företag arrangeras Fråga juristen. Det är
en form av speed m
 eeting
med juristerna på Företagarna. Du har möjlighet
att få rådgivning om ditt
företagande och svar på
bland annat följande van
liga frågor:
• Vad ska man tänka på då
man anställer sin första
medarbetare?
• Jag har en kund som inte
vill betala – hur gör jag?
• Enskild firma eller aktiebolag – vilket är bäst?
• Hur ska man gå tillväga
om man drabbas av en så
kallad bluffaktura?

BOKA PLATS Du bokar din
jurist på egetforetag.se
och det finns ett flertal
tider att välja bland. Rådgivningen är kostnadsfri men
utebliven närvaro debiteras
med 200 kronor. Avbokning
måste ske senast tre timmar innan starttid.

PriDrive
motordriven vikport

Made in
Sweden

Prisexempel (ex.moms):

4000mm x 4000mm

22.450:Nu lanserar vi PriDrive

Motordrivna industriportar har funnits länge men vår nya PriDrive ger dig som portägare radikalt
förbättrade förutsättningar. Motoriserade industriportar som tidigare antingen varit en dyr investering
eller gett ett kostsamt ägande förändras nu till att bli det självklara industriportsalternativet.
Telefon: 0512-295 90
www.prido.se
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I Verksamts monter får du tips och råd från olika myndigheter. Foto: Verksamt.se

För ett enklare företagande
Vad är viktigt att veta när man väljer företagsform? Vad ingår i en affärsplan? Passa på att ställa
frågor som rör ditt företagande till myndigheterna
bakom webbplatsen verksamt.se
TEXT Johanna Niemi

FOTO Therese Johnson

P

Å VERKSAMT.SE samlas infor-

mation och service från flera
myndigheter för att göra det
enklare för dig som företagare. I den myndighetsgemensamma
montern under mässan Eget Företag
kommer totalt 10 myndigheter vara
på plats för att svara på frågor om
ditt företagande och visa de e-tjänster
som finns på verksamt.se.
DEN MYNDIGHETSGEMENSAMMA

montern består egentligen av fyra
olika montrar, för olika faser i företagandet; för dig som ska starta, för
dig som driver företag, för dig som

vill utveckla ditt företag internationellt och för dig som vill veta mer
om digitalt företagande. I mitten
finns dessutom särskilt fokus för dig
som funderar på att starta företag.
exempelvis få
svar på vad du ska tänka på när du
registrerar ditt bolag, vad som gäller
vid patent och varumärkesskydd
eller vid import eller export. Under
mässan kommer myndigheterna
även hålla flera olika seminarier,
bland annat om nya dataskyddsförordningen, om varumärkesskydd,
livsmedelsexport och tullavgifter. På

”Vi vill göra
kontakten med
oss myndigheter
så smidig som
möjlig.”

I MONTRARNA KAN du

fredagen hålls flera av seminarierna
på engelska.
– Dessutom kommer vi under
lördagen kl. 11.15 att köra en liveinspelning av Skatteskolan – en podcast
för företagare, säger Charlotta André,
projektledare inom Myndighetssamarbetet Starta och Driva företag.
Då kommer experter från Skatteverket att svara på vanliga frågor
som företagare har om skatt, moms
och avgifter.
SKATTESKOLAN ÄR EN ny

Charlotta André, projektledare inom
Myndighetssamarbetet Starta och
Driva företag.

podcastserie
i 10 avsnitt som ger företag svar på
frågor om exempelvis företagsformer,
lön, preliminärskatt, bokföring
och avdrag.
– Podcast är ett sätt för oss att
förmedla myndighetsinformation
på, fortsätter Charlotta André. På
verksamt.se hittar du även filmer,
vägledningar och smarta e-tjänster.

Vi vill göra information från, och
kontakten med oss myndigheter så
smidig som möjlig. Så att du som
företagare kan fokusera på ditt företagande.
MONTER A38:03

PÅ PLATS
MYNDIGHETER I MONTERN:
Arbetsförmedlingen
Bolagsverket
Försäkringskassan
Skatteverket
Tillväxtverket
Tullverket
Patent- och registreringsverket
Jordbruksverket
Pensionsmyndigheten
Kommerskollegium

FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN

TÄNK DIGITALT.
TÄNK FORTNOX!
På Fortnox vet vi hur en företagares vardag ser ut och därför sätter
vi stolthet i att erbjuda branschledande produkter som hjälper små
och medelstora företag med de dagliga, administrativa rutinerna.
Välkommen till Fortnox värld – en värld av förenklad administration.

Funderar du på att starta eget? Kom förbi oss i monter
A40:21 för ett exklusivt mässerbjudande!

www.fortnox.se

Så bygger du ett starkt varumärke:






Välj ett unikt varumärke, kolla att det inte ligger för nära dina konkurrenter.
Tänk igenom vilka länder du vill etablera dig i och sök skydd där.
Kontrollera att det finns ett ledigt domännamn.
Kolla upp vad varumärket har för betydelse och hur det kan tolkas i andra länder.
Registrera varumärket och fyll det med värde. Ditt varumärke är inte vad du
säger att det är – det är vad kunderna tycker att det är.

 Bevaka ditt varumärke och agera vid intrång.

Du får fler tips och råd från våra experter i monter A38:03. Välkommen!

Centret för immateriella rättigheter

Sveriges största
egenanställningsföretag

Fakturera utan eget företag
Som egenanställd fakturerar du din uppdragsgivare utan att ha företag.
På bara 2 minuter kan du starta din verksamhet och skicka din första
faktura – du får lön skattad och klar inom 5 dagar*.

Läs mer på frilansfinans.se/startaeget

*Frilans Finans betalar ut lönen inom 5 bankdagar i enlighet med tjänstens allmänna villkor.
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UNIONEN

Tryggare som egen

Andreas Holmbäck, a
 nsvarig på Unionen Egenföretagare.

Visste du att Unionen Egenföretagare har ett skräddarsytt medlemskap
för dig som startar och driver eget? Allt fler upptäcker alla fördelar som
ingår, som inkomstförsäkring, affärsjuridisk rådgivning, webbverktyg för
att skapa avtal och möjlighet att teckna en förmånlig sjukvårdsförsäkring.
TEXT & FOTO Mikael Hedquist

Att Unionen Egenföretagare bjuder
alla nya medlemmar i Unionen
på tre avgiftsfria månader – och
nyföretagare på cirka halva avgiften
resten av första året lockar många
att bli medlemmar. Men fortfarande är det många som inte har fått
upp ögonen för möjligheten att öka
tryggheten som egen och få tillgång
till kostnadsfria affärsverktyg, säger
Andreas Holmbäck ansvarig på
Unionen Egenföretagare.

SNABBARE FRISK MED

LANDA MJUKT MED

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

INKOMSTFÖRSÄKRING

En av förmånerna som ingår är en
inkomstförsäkring. Skulle firman
inte gå som du har tänkt dig gör
inkomstförsäkringen att du tillsammans med a-kassa kan få upp till
cirka 80 procent av din tidigare
inkomst om du behöver göra ett
tillfälligt uppehåll i verksamheten
eller avveckla företaget.

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Unionen Egenföretagare erbjuder
en sjukvårdsförsäkring till medlemspris.
– När hela verksamheten står och
faller med dig leder en tids sjukdom
till utebliven inkomst och missade
uppdrag. Sjukvårdsförsäkringen gör
att du kan få vård snabbare och kan
komma tillbaka till jobbet så snabbt
som möjligt.
– En affärsjurist kostar cirka 2
500 kronor exkl moms per timme.
I medlemskapet ingår tio timmars
gratis rådgivning per år, en timme
per ärende. Så bara genom att
använda juristen kan du snabbt
spara in medlemsavgiften, säger
Andreas Holmbäck.

FAKTA
UNIONEN EGENFÖRETAGARE
Den ordinarie avgiften till
Unionen Egenföretagare
består av en serviceavgift på
250 kronor exkl. moms som
faktureras företaget, och en
förbundsavgift på 125 kronor
per månad. Egenföretagare
kan vara medlemmar i Unionen
Egenföretagare om du driver
företag med primärt tjänstemannauppgifter. Du kan bli
medlem om du inte har några
andra anställda än familjemedlemmar och företaget består av
högst fyra lika stora ägare.

MONTER A42:31

•
•
Bokföring
•
•
Bokslut
•
•
Deklaration
• Momsredovisning •
• Ekonomistyrning •
•
•
Juridik
•
•
Arbetsrätt
•
•
Nystart
• Affärsutveckling •
•
•
Skattefrågor

”Bara genom att använda
juristen kan du snabbt tjäna
in medlemsavgiften.”
watekonomi.se

Din vision
Vår kunskap
Ger större möjligheter

tel. 0709 666 529
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SENIOR

LÄGRE SKATT

BESTÄMMA
& STYRA SJÄLV

STÖRRE PENISON

Inkomstförsäkring

När ditt jobb är ett helt företag.

10 skäl att starta
eget som senior
Gammal och slut? Glöm det – tänk tvärtom! Allt fler äldre
startarföretag på ålderns höst. Fördelarna är många.
Här tipsar Björn Lundén, grundare av Björn Lundén
Information, om några av dem.

Är ditt jobb ett helt företag? Gå med i Unionen Egenföretagare så får du skräddarsydda tjänster och
förmåner som ger dig extra stöd och trygghet som
företagare. Till exempel ingår vår inkomstförsäkring
som kompletterar a-kassan och gör att du totalt kan
få upp till 80 % av tidigare inkomst om du skulle
bli arbetslös. Det innebär en trygghet som gör att
du vågar satsa lite hårdare på din affärsidé. Som
egenföretagarmedlem får du också bland annat
affärsjuridisk rådgivning, bidrag till kompetensutveckling och förmånliga erbjudanden på till exempel en sjukvårdsförsäkring. Läs mer och bli medlem
direkt på www.unionen.se/egen

TEXT Sofie Lundmark

5. Större erfarenhet. Som äldre egenföre-

tagare har du mer erfarenhet, vilket kan
ge dig ett övertag i många sammanhang

s se

- ka

näringsverksamhet och går med vinst,
får du sjukpenning när du är sjuk.

fo r e t a ga r e

i 3 månade.r

kr exkl moms
Värde 1.125om
du redan är
Gäller inteem i Unionen.
n
medl
nio

Dessutom ca

/ege
n

4. Sjukpenning. Om du har en aktiv

ell a

egenföretagare (upp till 65 år) 31,42
procent i sociala avgifter. Från det år du
fyller 66 år är av- gifterna bara 16,36 Procent. Och för alla födda 1937 eller tidigare
är avgifterna nere på 6,15 procent.

betalar skatt, som anställd eller egenföre
tagare, innebär mer pengar till pensionen.
u
Event

2. Lägre sociala avgifter. Vanligtvis betalar

3. Större pension. Varje år du arbetar och

. se

fyller 66 år får du ett förstärkt jobbskatteavdrag på förvärvsinkomsten, vilket
gör att skatten blir lägre.

av g

en

1. Lägre skatt. Från och med det år du

ift till

kommer. Läs mer p

åu

resten av fö
rsta året om
du nyligen
starta eget har eller tänker
. Värde 1.674
kr
exkl moms.

6. Bestämma och styra själv. Har du varit

”Det är aldrig
för sent att följa
sitt hjärta.”

anställd hela ditt vuxna liv och är trött
på att ta order? Nu har du chansen att
bli din egen chef. Du bestämmer själv
när och hur du vill jobba.

7. Ett rikare liv. Följ dina drömmar och

tjäna pengar på det! Det är aldrig för
sent att följa sitt hjärta.

8. Kunna påverka. Livet är inte över när

du går i pension. Du kan fortfarande
göra nytta och förändra världen - om
du själv vill.

9. Större kontaktnät. Under årens

Björn Lundén, grundare av Björn
Lundén Information.

SEMINARIUM
Driva företag som pensionär – fördelaktiga
villkor för företagande, tors 9/11 Sal B,
kl. 16.15–16.45.

lopp har du säkert byggt upp ett stort
nätverk. Ett tips är att titta närmare på
din bekantskapskrets och se hur dina
kontakter kan hjälpa dig med företaget.

10. Frihet. Glöm åtta till femjobbet. Som

egenföretagare och pensionär kan du
själv bestämma när du vill ha sovmorgon,
åka på semester och jobba.

Läs mer och bli medlem direkt

www.unionen.se/egen
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MÄSSPROGRAM

Mässan Eget företag bjuder på mängder
av inspirerande och matnyttiga seminarier.
På följande sidor finns programmet samlat dag
för dag – redo för dig att hitta dina hållpunkter
som passar dig.

glöminte!

BOKA
DIN PLATS
egetforetag.se

SEMINARIER

TORSDAG 9 NOV
TID

SAL A

SAL B

SAL C

SAL D

SAL E

09.30
–
10.15

Vägen till en lyckad företagsstart!
Hur vässar du din affärsidé? På
vilket sätt hittar du dina kunder?
Rådgivare från NyföretagarCentrum
tipsar om hur du får en bra start i
ditt företagande.

Vi hjälper dig i lokalvimlet!
Vad är viktigt att tänka på när du
ska väja lokal? Vilka fallgropar finns
det och hur hittar du den lokal som
är bäst lämpad för din verksamhet?

Har du koll på
produktlagstiftningen?
Vilka skyldigheter har jag som tillverkare, importör eller distributör?
Vad händer om jag bryter mot regelverket? Vi ger information om hur
du kan undvika onödiga kostnader
genom att göra rätt från början.

Sälj mindre och dubbla
din försäljning
Traditionella säljmetoder håller inte
längre. Så här gör du för att öka din
försäljning utan att det känns säljigt.

Så skapar du lönsamhet
i ditt företag
Vill du skapa långsiktig lönsamhet
genom att vinna nya kunder och få
starkare kundrelationer? Vi lär dig
nycklarna som hjälper dig att skapa
en lönsam tillväxt.

Arr: Objektvision

Arr: NyföretagarCentrum

Arr: Johan Dahl Utveckling

Arr: Get a Newsletter

Arr: Swedac

10.30
–
11.15

11.45
–
12.15

12.45
–
13.15

Visma eEkonomi.
Du kan mer än du tror.
Fakturerings- och bokföringsprogrammet som effektiviserar din
vardag. Vi visar hur du snabbt och
enkelt tar kontroll över ditt företags
ekonomihantering. Arr: Visma Spcs

Tryggare kan Egen vara!
Ge dig själv samma trygghet som
om du vore anställd. Unionen
Egenföretagare välkomnar dig till ett
seminarium om att vara trygg som
egenföretagare.

Smart och enkel administration!
Med Fortnox webbaserade program
håller du enkelt ordning på bokföring,
fakturor, leverantörer, löner och
mycket mer!

Varumärke, import och export
För dig som funderar på att göra
affärer utanför Sverige. Tullverket
och Patent- och registreringsverket
berättar.

Arr: Fortnox

Arr: Tullverket och Patent- och registreringsverket

Ha koll på din finansiering
Vi visar hur du skapar förståelse
för din affärsidé, investering eller
satsning. Hur du kan förbereda dig
och vilka siffror du måste kunna
visa samt hur du skapar förtroende
för dig som person.

13.45
–
14.30

Arr: Pensionsmyndigheten

Mingelskola! Lär dig knepen för
hur du kan mingla effektivt.
När tjänster och produkter blir mer
lika blir du som person den viktigaste framgångsfaktorn!

Arr: Skatteverket och Tullverket

Arr: Småföretagarnas Riksförbund

Skriv bättre avtal!
Företagarnas jurist berättar om vad
du ska tänka på inför att du avtalar,
hur avtal kan tolkas och vad du
särskilt ska tänka på när du avtalar
med konsumenter.

Val av företagsform
Här tar vi upp de vanligaste
företagsformerna och beskriver
skillnaderna.

Arr: Unionen Egenföretagare

Ekonomi och bokföring på ett helt
nytt sätt!
Vi visar hur du med ett digitaliserat
arbetssätt kan minimera administrationen i ditt företag och får full
koll på din ekonomi och bokföring.

Arr: Bolagsverket, Skatteverket,
Försäkringskassan

Så lyckas du med ditt företags
digitala marknadsföring
Hemsidan är navet i din marknadsföring, centrum i ditt digitala ekosystem. Vad gör en bra hemsida?
Vi ger svar och tips på hur du kan
arbeta med Google, sociala medier
och nyhetsbrev.

Arr: Datainspektionen och Tillväxtverket

Arr: Snowfire

Gör bättre business!
Fler och fler företag har idag förstått
vikten av att integrera hållbarhet i
sina affärsmodeller. Få råd och tips
på hur du kan arbeta med hållbarhet i
ditt företag och på vilket sätt det kan
hjälpa dig över tid.

Bästa företagsformen
– enskild firma eller aktiebolag
eller både och?
Vi jämför enskild firma och aktiebolag skattemässigt, ekonomiskt och
juridiskt och visar på fördelar och
nackdelar i olika situationer.

Arr: SEB

Arr: Björn Lundén Information

The Global Traveller - nya affärsmöjligheter inom besöksnäringen
Praktiska tips och råd, samt bättre
förståelse för hur du utvecklar din
affärsidé för inkommande turism.
Vikten av en digital strategi samt de
trender som lockar nya turister till
vårt vackra norden.

Arr: Björn Lundén Information

Finansiering utan lån
Är du intresserad att veta mer hur
du kan starta och utveckla ditt företag utan att låna pengar i banken?
Du behöver inte sätta dig i skuld hos
låneinstituten, vi visar på ett bättre
alternativ! Arr: Radix Utbildning
Får man säga vad man vill i reklam?
Vad som är reklam, vilka regler är
det som styr och vad som gäller i
sociala medier. Vad får man
egentligen säga i reklamen?
Arr: Konsumentverket

Arr: Företagarna

Nya dataskyddsförordningen
för företagare
Den 25 maj 2018 träder den nya
dataskyddsförordningen i kraft.
Hur företagare ska behandla
personuppgifter när man hanterar
kundlistor, nyhetsbrev och personalregister.

Arr: Almi Företagspartner

Se till att du får pension!
Vi går igenom vad du bör tänka på
och varför det är så viktigt att du tar
ut lön/överskott och skattar för det.

Import - Tullavgifter och Moms
Vad du ska tänka på för att komma
igång med din import eller export
och vilka verktyg som du kan använda samt skillnaden mot EU-handel.

Ställ krav på dina leverantörer!
Som företagare ansvarar du för
kemikalierna i materialet i dina
varor. Vilka regler gäller, hur följer du
lagstiftningen och vad händer om
du råkar göra fel?
Arr: Kemikalieinspektionen

Visma Webshop. Alla kan skapa en
proffsig webshop.
Kom igång direkt och möt dina
blivande kunder på nätet - de söker
redan efter dina produkter och
tjänster.
Arr: Visma Spcs

Arr: OSTROM Hospitality Consulting Group

15.00
–
15.45

Så kan banken hjälpa dig i din
entreprenörsresa
Hela 70 procent av svenskarna kan
tänka sig att driva eget företag.
Samtidigt är det mindre än en procent
som faktiskt tar steget och startar
eget varje år. Vad beror det på och vad
finns det för stöd att få för dig som
företagare på din entreprenörsresa?

Handel med mat och dryck
- tips och idéer
Ett seminarium som ger dig inspiration och verktyg för att förbereda
dig inför internationell handel med
livsmedel.

Val av företagsnamn och skapa
värde genom ditt varumärke
Vad vill du att ditt företag ska heta,
vad får det heta? Hur skyddar du
ditt företagsnamn och skapar värde
i ditt varumärke?

Arr: Business Sweden, Jordbruksverket
och Livsmedelsverket

Arr: Bolagsverket och Patent- och registreringsverket

Arr: Nordea

16.15
–
16.45

Från skuldsatt till företagare
Sofi Poulsen lyckades med det
omöjliga, att starta företag trots
ett skuldberg. Hur är det möjligt?
Kom och bli inspirerad av en resa
utan dess like.
Arr: Sofi Poulsen, förläggare och författare

Tre trendspaningar av Regus
Trendspaningar gällande hur företag
och kontorhotellsvärlden fungerar
2017. Hur ser vi som individer på
arbete. Vad kan vi skönja när vi pratar
om arbete i framtiden? Hur kan
företag anpassa sig för att möta
medarbetares krav och den globala
utvecklingen.

Samarbeta och starta företag
tillsammans!
Våra rådgivare informerar om
möjligheterna med samverkan, ger
praktiska exempel samt informerar
om passande företagsformer och
avtal.
Arr: Coompanion

Arr: Regus

Driva företag som pensionär
– fördelaktiga villkor för företagande
Som pensionär kan du idag glädja dig
åt fördelaktiga villkor för företagandet. Lägre skatt, lägre socialavgifter, fortsatt pensionsintjänande är
bara några av dem.
Arr: Björn Lundén Information

Öka din försäljning med hjälp av
Google AdWords och Facebook
Google AdWords och Facebook är
kraftfulla instrument för att öka
sin försäljning på hemsidan och få
relevant trafik. Men det krävs viss
kunskap om plattformarna och dess
regler för att nå framgång.
Arr: Goldfish Design

Bygg din webbkurs själv
Idag kan vem som helst bygga sin
egen webbkurs. Tekniken är enkel
och det är inte längre dyrt. Seminariet vänder sig till dig som jobbar
med kunskap och som vill veta hur
du kan paketera din kunskap online.
Arr: Course it matters

Våga Vilja Företag
Ett seminarium för att ”kicka igång”
dig och ditt företag. Att öka din
egen riskaptit och att våga lite mer
är en viktig ingrediens för att lyckas
nå målet.
Arr: MacoMedia
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FREDAG 10 NOV

SEMINARIER
TID

SAL A

SAL B

SAL C

09.30
–
10.15

Vägen till en lyckad företagsstart!
Hur vässar du din affärsidé?
På vilket sätt hittar du dina kunder?
Rådgivare från NyföretagarCentrum
tipsar om hur du får en bra start i
ditt företagande.

Kom igång med din e-butik!
Vi berättar hur du rent praktiskt ska
gå tillväga för att komma igång med
din e-butik och ger också tips om
hur du kan göra din e-handel till en
riktig succé!

Arr: NyföretagarCentrum

Arr: Payson

Hur småföretag kan lyckas på
webben och växa med Google
Hur små företag kan etablera en
relevant online-närvaro genom att
använda verktyg som hjälper småföretag att visa vad man erbjuder,
möta samt bygga tillit till sina
kunder på webben.

10.30
–
11.15

11.45
–
12.15

ANNONS

Handel med mat och dryck
- tips och idéer
Välkommen till ett seminarium som
ger dig inspiration och verktyg för
att förbereda dig inför internationell
handel med livsmedel.
Arr: Business Sweden, Jordbruksverket
och Livsmedelsverket

Smart och enkel administration!
Med Fortnox webbaserade program
håller du enkelt ordning på bokföring, fakturor, leverantörer, löner
och mycket mer!
Arr: Fortnox

Går det att starta ett företag
på 14 veckor?
Över hälften av Sveriges befolkning
säger sig ha en bra företagsidé, men
väldigt få gör något av den. Vi går
igenom de viktigaste stegen för att
framgångsrikt starta sitt företagande.

SAL E

* New in Sweden - Start a business!
(OBS! kl. 9.00-10.00) A brief
intro- duction on how to start and run
a business in Sweden. We will give
you the basics. Questions on how to
start; where can I get help; where to
register, will be adressed!

Arr: Google Sverige

Organized by: NyföretagarCentrum and The
Education Swedish for Entrepreneurs (SFF)

Import - Tullavgifter och Moms
Vad du ska tänka på för att komma
igång med din import eller export
och vilka verktyg som du kan använda
samt skillnaden mot EU-handel.

* Sole trader or a limited company
– what should I choose?
We’ll talk about the most common
business forms and describe the
differences between them.

Arr: Skatteverket och Tullverket

Organized by: Swedish Companies
Registration Office, The Swedish Tax
Agency and Försäkringskassan

Arr: SEB

* Choosing your company name
and create value through your
trademark
How would you like to name your
company and what’s actually allowed?
How can you protect your company’s
name and your trademark? You get
the basics and some examples.

SAL D

Prissättning - se till att du får rätt
betalt för dina varor och tjänster
Prissättning är en viktig och ofta
förbisedd framgångsfaktor. Vi visar
hur du kommer fram till rätt pris och
hur du utformar en prisstrategi.

* Are you new in Sweden and want
to start your own business?
What are the necessary requisites
for starting up a business as a
newcomer in Sweden?
Organized by: Tillväxtverket, IFS and Almi

Arr: Björn Lundén Information

Våga Vilja Företag
Ett seminarium för att ”kicka
igång” dig och ditt företag. Att
öka din egen riskaptit och att
våga lite mer är en viktig ingrediens för att lyckas nå målet.
Arr: MacoMedia

Visma Webshop. Alla kan skapa
en proffsig webshop.
Kom igång direkt och möt dina
blivande kunder på nätet - de
söker redan efter dina produkter
och tjänster.
Arr: Visma Spcs

Så blir ditt företag en vinnare
med en mentor!
Träffa Årets Mentorer 2017 och
hör deras tips, tricks och idéer för
att nå lönsamhet och framgång
med hjälp av mentorskap.
Arr: NyföretagarCentrum och
Almi Företagspartner

Organized by: Swedish Companies
Registration Office and Swedish Patent
and Registration Office

12.45
–
13.15

Ha koll på din finansiering
Vi visar hur du skapar förståelse
för din affärsidé, investering eller
satsning. Hur du kan förbereda dig
och vilka siffror du måste kunna
visa samt hur du skapar förtroende
för dig som person.

Varumärke, import och export
För dig som funderar på att göra
affärer utanför Sverige. Tullverket
och Patent- och registreringsverket
berättar.
Arr: Tullverket och Patent- och
registreringsverket

Arr: Almi Företagspartner

13.45
–
14.30

Visma eEkonomi.
Du kan mer än du tror.
Fakturerings- och bokföringsprogrammet som effektiviserar din
vardag. Vi visar hur du snabbt och
enkelt tar kontroll över ditt företags
ekonomihantering.

Se till att du får pension!
Vi går igenom vad du bör tänka på
och varför det är så viktigt att du tar
ut lön/överskott och skattar för det.
Arr: Pensionsmyndigheten

Arr: Visma Spcs

Så breddar du ditt nätverk
Yrkesdörren och Företagarna
matchar utlandsfödda och etablerade företagare med varandra för att
under en timme dela tips om yrket
och olika branscher. Vill du bredda
ditt nätverk? Kom och lär dig hur
enkelt det är! Arr: Företagarna

Så lyckas du med ditt företags
digitala marknadsföring
Hemsidan är navet i din marknadsföring, centrum i ditt digitala
ekosystem. Vad gör en bra hemsida?
Vi ger svar och tips på hur du kan
arbeta med Google, sociala medier
och nyhetsbrev. Arr: Snowfire

Ställ krav på dina leverantörer!
Som företagare ansvarar du för
kemikalierna i materialet i dina
varor. Vilka regler gäller, hur följer
du lagstiftningen och vad händer
om du råkar göra fel?

Skatte- och inkomstplanering
för företagare – tips och råd
Vi tittar bland annat på skattekonsekvenser vid olika inkomstnivåer
och hur olika typer av inkomster
beskattas. Socialavgifter vid olika
företagsformer. Trygghetssystem för
företagare – uppbyggnadsskede och
att kombinera företag med a-kassa.

* Starting up a business
A lecture that will help you prepare
for the registration of your business.
The lecture is also suitable if you
want basic information on taxes
and social contributions.

Vad finns det för trygghet om
företaget inte går bra?
Småföretagarnas Arbetslöshetskassa berättar om hur du tryggar
din inkomst så att du vågar satsa
på ditt nya företag.

Organized by: The Swedish Tax Agency

Arr: SMÅA

* Starta eget för dig som är
ny i Sverige
Arbetsförmedlingen och Skatteverket
berättar om möjligheterna att starta
eget företag, med ett fokus på dig
som är nyanländ.

Samarbeta och starta
företag tillsammans!
Våra rådgivare informerar om
möjligheterna med samverkan,
ger praktiska exempel samt
informerar om passande företagsformer och avtal.

Arr: Kemikalieinspektionen

Arr: Björn Lundén Information

15.00
–
15.45

Tryggare kan Egen vara!
Ge dig själv samma trygghet som
om du vore anställd. Unionen
Egenföretagare välkomnar dig till
ett seminarium om att vara trygg
som egenföretagare
Arr: Unionen Egenföretagare

Bästa företagsformen
– enskild firma eller
aktiebolag eller både och?
Vi jämför enskild firma och aktiebolag
skattemässigt, ekonomiskt och
juridiskt och visar på fördelar och
nackdelar i olika situationer.

Sälj mindre och dubbla
din försäljning
Traditionella säljmetoder håller inte
längre. Så här gör du för att öka din
försäljning utan att det känns säljigt.
Arr: Johan Dahl Utveckling

Arr: Arbetsförmedlingen och
Skatteverket

Arr: Björn Lundén Information

16.15
–
16.45

Så skapar du lönsamhet
i ditt företag
Vill du skapa långsiktig lönsamhet
genom att vinna nya kunder och få
starkare kundrelationer? Vi lär dig
nycklarna som hjälper dig att skapa
en lönsam tillväxt.
Arr: Get a Newsletter

Tre trendspaningar av Regus
Trendspaningar gällande hur företag
och kontorhotellsvärlden fungerar
2017. Hur ser vi som individer på
arbete. Vad kan vi skönja när vi pratar om arbete i framtiden? Hur kan
företag anpassa sig för att möta
medarbetares krav och den globala
utvecklingen. Arr: Regus

120 000
företagares
bäste vän!

Påverkanspsykologi när den är
som bäst i försäljning
Här får du metoder kring hur du på
bästa sätt kan påverka resultatet
av dina möten med ditt agerande.
Det är du som avgör mest, inte den
produkt eller tjänst du säljer.

Arr: Coompanion

*
New in Sweden?
Start a Business!
Theme day Nov 10
th

Arr: Martin Stenport

Starta & driva företag har genom åren hjälpt 120
000 företagare till en bra start. För många fortsätter den
att vara en kunskapskälla långt efter det att företaget fått
luft under vingarna. Boken förklarar utförligt skattereglerna, t ex avdrag, moms, socialavgifter, F-skatt och
periodiseringsfonder.
Du kan också läsa om hur du gör produktkalkyler, prissättningskalkyler och andra användbara kalkyler.
Boken innehåller dessutom mängder av goda råd när
det gäller bland annat bokföring, marknads föring och
administration.
• 24 uppl • jan 2017 • 261 sid

.

Sitt rätt - få mer gjort!
Hur vi sitter spelar stor roll för hur
vi mår och presterar. Vi förklarar hur
man kan optimera sin arbetsmiljö
och få bättre hållning och på så
sätt bättre klara av fysisk och
mental belastning.
Arr: Salli Systems

Välkommen till
vår monter på
Eget Företag!
Mässpris 100 kr

!

Box 84, 820 64 Näsviken | Tel: 0650-54 14 00 | www.blinfo.se | salj@blinfo.se | facebook.com/blinfo

(ord.pris 314 kr)
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LÖRDAG 11 NOV

SEMINARIER
TID

SAL A

SAL B

SAL C

10.15
–
10.45

Val av företagsnamn och skapa
värde genom ditt varumärke
Vad vill du att ditt företag ska heta,
vad får det heta? Hur skyddar du
ditt företagsnamn och skapar värde
i ditt varumärke.

Våga Vilja Företag
Ett seminarium för att ”kicka igång”
dig och ditt företag. Att öka din
egen riskaptit och att våga lite mer
är en viktig ingrediens för att lyckas
nå målet.

Kom igång med din e-butik!
Vi berättar hur du rent praktiskt ska
gå tillväga för att komma igång med
din e-butik och ger också tips om
hur du kan göra din e-handel till en
riktig succé!

Arr: Bolagsverket och Patent- och
registreringsverket

Arr: MacoMedia

Arr: Payson

Bokför & fakturera enkelt i en app!
Vi är övertygande om att alla småföretagare kan bokföra själva, därför
utvecklade vi marknadens enklaste
bokföringsprogram. Bokför, fakturera,
redovisa moms, få tips och råd.

Prissättning - se till att du får rätt
betalt för dina varor och tjänster
Prissättning är en viktig och ofta
förbisedd framgångsfaktor. Vi visar
hur du kommer fram till rätt pris och
hur du utformar en prisstrategi.

LIVE-podd – Skatteskolan
– en podcast för företagare
Har du frågor om skatt, moms,
avdrag och bokföring? Välkommen
till inspelningen av ”Skatteskolan
– en podcast för företagare”.

Arr: Wrebit

Arr: Björn Lundén Information

Arr: Skatteverket och Tillväxtverket

Smart och enkel administration!
Med Fortnox webbaserade program
håller du enkelt ordning på bokföring,
fakturor, leverantörer, löner och
mycket mer!

Tryggare kan Egen vara!
Ge dig själv samma trygghet som
om du vore anställd. Unionen Egenföretagare välkomnar dig till ett
seminarium om att vara trygg som
egenföretagare.

Val av företagsform
Här tar vi upp de vanligaste
företagsformerna och beskriver
skillnaderna.

11.15
–
11.45

12.15
–
12.45

Arr: Fortnox

SAL D

Så skapar du lönsamhet i ditt
företag
Vill du skapa långsiktig lönsamhet
genom att vinna nya kunder och få
starkare kundrelationer? Vi lär dig
nycklarna som hjälper dig att skapa
en lönsam tillväxt.

ANNONS

BOKA
DIN PLATS
egetforeta

g.se

Arr: Get a Newsletter

Arr: Bolagsverket, Skatteverket,
Försäkringskassan

Arr: Unionen Egenföretagare
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SAL E

5 tips för att lyckas med Instagram
Sveriges näst största sociala
nätverk med en enorm potential,
om man nyttjar kanalen på rätt sätt.
Konkreta tips hur du skapar rätt
innehåll, bygger ditt varumärke och
får bäst effekt. Arr: Snowfire

Se till att du får pension!
Vi går igenom vad du bör tänka på
och varför det är så viktigt att du tar
ut lön/överskott och skattar för det.

Kan jag, kan du, kan vem som helst
Per Holknekt är en av Sveriges mest
uppskattade föreläsare. Per har inte
bara hunnit starta 32 bolag, han har
också levt som hemlös och förlorat
både jobb och familj p.g.a. missbruk.
Han bjuder på känslosamma, värdefulla berättelser från sin mångfacetterade livsresa som både inspirerar,
skapar förståelse och sätter spår.

Visma Webshop. Alla kan skapa en
proffsig webshop.
Kom igång direkt och möt dina
blivande kunder på nätet - de söker
redan efter dina produkter och
tjänster.

Arr: Pensionsmyndigheten

Arr: Visma Spcs

Arr: Unionen Egenföretagare

13.15
–
13.45

Visma eEkonomi.
Du kan mer än du tror.
Fakturerings- och bokföringsprogrammet som effektiviserar din
vardag. Vi visar hur du snabbt och
enkelt tar kontroll över ditt företags
ekonomihantering.

Direktreklam - lönsam försäljning
och marknadsföring
En föreläsning med massor av
tips och råd på hur du kan planera,
utforma, genomföra och följa upp
dina DR-kampanjer.

Vad behöver du veta inför
registreringen till Skatteverket?
Vi ger dig bra information om vad
du behöver känna till innan du ska
registrera ditt företag.

Sälj mindre och dubbla
din försäljning
Traditionella säljmetoder håller inte
längre. Så här gör du för att öka din
försäljning utan att det känns säljigt.

Arr: Skatteverket

Arr: Johan Dahl Utveckling

Arr: Björn Lundén Information

Arr: Visma Spcs

14.15
–
14.45

15.15
–
15.45

Vägen till en lyckad företagsstart!
Hur vässar du din affärsidé? På
vilket sätt hittar du dina kunder?
Rådgivare från NyföretagarCentrum
tipsar om hur du får en bra start i
ditt företagande.

Arr: Coompanion

E-handel och moms
Om du köper eller säljer varor eller
tjänster på nätet – vad är det då för
momsregler som gäller? Skatteverket berättar vad du bör tänka på.
Arr: Skatteverket

Arr: NyföretagarCentrum

Så skapar du lönsamhet
i ditt företag
Vill du skapa långsiktig lönsamhet
genom att vinna nya kunder och få
starkare kundrelationer? Vi lär dig
nycklarna som hjälper dig att skapa
en lönsam tillväxt.
Arr: Get a Newsletter

Samarbeta och starta företag
tillsammans!
Våra rådgivare informerar om
möjligheterna med samverkan, ger
praktiska exempel samt informerar
om passande företagsformer
och avtal.

Ska man behöva tänka på hållbarhet
om man är nyföretagare?
Vi genom det grundläggande kring
Corporate Social Responsibility, d.v.s.
hur företag kan och ska jobba med
hållbarhetsfrågor. Det vara bra att
veta vilka hållbarhetsfrågor som är
relevanta att ha tänkt igenom dem.

Nya dataskyddsförordningen
för företagare
Den 25 maj 2018 träder den nya
dataskyddsförordningen i kraft.
Hur företagare ska behandla
personuppgifter när man hanterar
kundlistor, nyhetsbrev och
personalregister.

Öka din försäljning med hjälp av
Google AdWords och Facebook
Google AdWords och Facebook är
kraftfulla instrument för att öka
sin försäljning på hemsidan och få
relevant trafik. Men det krävs viss
kunskap om plattformarna och dess
regler för att nå framgång.

Arr: Datainspektionen och Tillväxtverket

Arr: Goldfish Design

Vi hjälper dig i lokalvimlet!
Vad är viktigt att tänka på när du
ska väja lokal? Vilka fallgropar finns
det och hur hittar du den lokal som
är bäst lämpad för din verksamhet?
Arr: Objektvision

Fördelar och villkor för äldre att
starta eget företag
Allt fler äldre väljer att ta steget till
eget. Få en snabb överblick kring
fördelar och villkor för att starta
eget som pensionär.
Arr: NyföretagarCentrum

Arr: CSR Sweden

SEMINARIER

glöm inte!

Hämta din frib
iljett på
egetforetag.se
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ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EGET FÖRETAG I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

CAFÉ

Mötesplatsen på Eget Företag, uppkallad efter
Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst,

ANNONS

MÄSSANS SCENPROGRAM

TORSDAGEN 9/11

FREDAG 10/11

LÖRDAG 11/11

10.40 Välskräddat företag med framtidsambitioner

10.30

10.45 Världens mest slitstarka jeans är barnens vän

En svensk syfabrik. Det låter som ett eko från förr när Sverige
var en stormakt inom tekobranschen. Och det är
just dit som Mia Berg och Stina Andersson
siktar: Att återuppväcka den slumrande
textilindustrin i ny, modern tappning.

Matteklubben räknar hem ett ökat intresse för matte
Matematik är inte de svenska skolbarnens bästa gren. Tvärtom rasar mattekunnandet i jämförelse med andra länder. Det
vill företaget Matteklubben ändra på. Marie Eneqvist och
Annika Faxander reser nu runt bland skolor och utbildar lärare
och pedagoger som sedan i sin tur startar matteklubbar på
de egna skolorna. Därmed ökar intresset för både matte och
naturvetenskap.

När barnens jeans gick sönder ännu en gång tröttnade Linda
Sjölund. Det resulterade i att hon uppfann världens mest
slitstarka barnjeans och samtidigt blev egen företagare.
Men hur marknadsför man en ny produkt? Inte med annonser
visade det sig.

11.10 Invigning

11.15 Prisutdelning

Optimera ditt mässbesök – bästa tipsen!
Yessica Thor, Love By Lola och Håkan Nilsson, Zinnovate,
båda startade sin företagskarriär på mässan Eget Företag. De
berättar hur de använde mässan, seminarierna och kontakterna för att förverkliga sin dröm, ett eget företag.
Jan Sundman, ordförande NyföretagarCentrum Sverige och
Marina Åman, 2:e vice ordförande, Unionen hälsar välkommen.

Årets Mentorer och Årets Nyföretagarkommun
Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum
Sverige delar tillsammans ut priset till Årets
Mentorer. Visma Spcs och Nyföretagar
Centrum Sverige utser Årets
Nyföretagarkommun.

12.15

12.15 En krögare med socialt patos

12.30 Prisutdelning

Lallerstedt är ett namn som förpliktigar.
Särskilt om man som Anna Lallerstedt
dessutom tagit över två av de restauranger
som pappa Erik har drivit. Det gör henne till
en av Sveriges få kvinnliga krögare och till en företagsledare
med ansvar för drygt 100 personer. Därtill har hon ett stort
engagemang för nyanlända i Sverige och – hon gillar fiskbullar.

Årets Nyföretagare, Årets Unga Nyföretagare,
Årets Nyföretagare Besöksnäring och Årets Kooperativ
NyföretagarCentrum Sverige delar ut priset Årets Nyföretagare.
Fortnox och NyföretagarCentrum Sverige delar tillsammans
ut priset Årets Unga Nyföretagare. BRA och NyföretagarCentrum Sverige delar tillsammans ut priset Årets Nyföretagare
Besöksnäring. Coompanion Stockholm delar ut priset
Årets Kooperativ.

13.15 Panel: Så får du kapital till din affärsidé

13.15 Panel: Nysvenskt företagande

13.00 Wasabi Web vill inspirera andra att starta eget

Det är den eviga frågan: Hur får jag tag i kapital? Finns det
verkligen någon som vill investera i min affärsidé? Vår panel
diskuterar olika vägar för att komma framåt både med och
utan pengar. Medverkar gör Johannes Cullberg, Joacim Tåg,
IFN, Gustaf Winnberg, Uptrail och Elisabeth Thand Ringqvist,
ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen.

Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara den kompetens och den
drivkraft som finns hos dem som kommer till Sverige? Bara
inom restaurangnäringen har sex av tio företagare utländsk
bakgrund. Vår panel med Sadoo Iskardarani, företagare, och
Elisabet Sannas, NyföretagarCentrum Sverige, diskuterar
hur de kan bli fler och vad vi kan lära av dem.

Foton på fester och från krogar i Uppsala som lades upp på
nätet blev startskottet. Fyra år senare är Wasabi Web ett
företag med 20 anställda, specialiserade på digital marknadsföring. Andreas Gimbrandt och Nils Engvall vill nu att
fler unga ska starta eget och har instiftat ett stipendium för
att få fart på nyföretagandet.

14.30 Inget bäst-före-datum på smart affärsidé

13.45

Paradiset utmanar matjättarnas oligopol
Johannes Cullberg var förbannad. På röriga butiker, dåliga
produkter och oinspirerade miljöer. Den ilskan blev drivkraften
till att starta en egen kedja av livsmedelsaffärer.
Då var det inte heller svårt att hitta på
namnet: Paradiset. Nu finns tre butiker
som utmanar de stora matjättarna
med ekologiska produkter.

Affärsidén var enkel men oprövad: Sälja överbliven mat
via nätet. Den smått galna tanken skapade företaget
Matsmart. Verksamheten hjälper till att minska
det växande matberget och det faktum att vi
slänger 11 000 ton mat (!), utan att den är dålig. Nu
är Karl Andersson på väg ut i Europa med sin succéidé.

Kryddad framgång när TV-kocken lagar mat
Han lagar mat både i TV och i sina egna restauranger
i Malmö. Med rötterna i Libanon skapar han recept
som utmanar de svenska smaklökarna. Med stor
framgång, ska tilläggas. Sadoo Iskandarani berättar
om ett företagande som började i pappas kebabkök.

11.45 Hitta kunderna med sociala medier
Det räcker inte med att ha världens bästa
affärsidé och massor av energi – det måste
finnas kunder också. Hur man når ut med
marknadsföring i sociala medier diskuterar en
panel bestående av David Nachman, utbildare på
Medieinstitutet, Linda Palmgren, United Influencers,
Linda Sjölund Ossoami och bloggaren Ellinor Löfgren.

13.45 När pizzakartongen blev en ny reklamplats
Pizza tillhör numera den svenska husmanskosten
och alla har vi burit hem en pizzakartong. Kan man
tänka sig en bättre reklamplats än det? Knappast,
menar Anton Nygren och Simon Nyström och
drog igång företaget Twizzly. Nu samarbetar de
med pizzerior i hela landet och har lyckats få mängder
av företag att nappa på ett nytt sätt att göra reklam.

15.30 Gamla bilbälten guld värda

14.30

14.45 Vespaburen jakt på smultronställen

Det började med UF och viljan att göra något med återvinning,
bilar och mode. En tur till bilskroten fick allt att falla på plats.
Begagnade bilbälten var materialet som sedan omvandlades
till designade väskor, allt under namnet Rebelt. När
UF-året var över omvandlade Johanna Boman
verksamheten till ett riktigt företag.

Intervju med de nationella vinnarna av SKAPA-priset och
SKAPA-priset för unga innovatörer

Peter Ekblom flyttade till Stockholm, köpte en Vespa och
började upptäcka staden. Det födde tanken på att fler borde
göra det och så var den affärsidén igång. Nu hyr
han ut vespor till både turister och stockholmare, hänger på en GPS och tipsar
om de bästa smultronställena i stan.

16.15

15.15 Lärande babbel

Liten låda med stor framgång
Carolina Sundberg har varit med på mässan
Eget Företag förut: 2013 utnämndes hon till Årets
Nyföretagare. Det var den egna uppfinningen Frozzypack, en
matlåda som håller maten kall i upp till sju timmar, som juryn
gillade. Sedan dess har allt rullat på med en stabil produkt av bra
kvalitet. Men en och annan har försökt stjäla idén. Utan att lyckas.

blev klickraket på Youtube
Det var Youtube som gjorde det.
När Anneli Tisell la ut musikvideon med Babblarna blev den
en klickraket. Men bakom de glada figurerna finns ett allvar:
Babblarna är ett pedagogiskt hjälpmedel för språkinlärning
inspirerat av den egna sonen, som har downs syndrom. Och
nu vill entreprenören själv inspirera fler att starta företag.

Just nu
får du

15%
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Handla allt din arbetsplats behöver på staples.se

Oavsett om du har ett hemmakontor, jobbar mer mobilt eller på en arbetsplats i stan. Vi finns här för alla arbetsplatser, stora som små.
Ange koden 13572 när du handlar för att få din rabatt.
*Gäller en gång/kund tom 2018-01-31, kan ej kombineras med andra premie-, rabatt eller erbjudandekoder. Gäller ej datorer, surfplattor, projektorer, monitorer, frimärken, tryck- och profilprodukter samt beställningsvaror.
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Arenavägen 33 | 010-482 72 04 | firstoffice.se

Skolgången 10, 802 57 Gävle • Telfon 026-12 12 10 • www.svdb.se
Öppettider: Vard 9.30-18.00 Lörd 10.00-14.00
KOMBI BILAR

Volvo V90 D5 AWD AUT Inscription ................................... 2017 .......................................................499 000:Toyota Verso 1.6 D-4D DPF 7-sits ...................................... 2014 .......................................................158 000:Toyota Avensis 2.0 (152 hk) ................................................ 2010 .......................................................93 000:Volvo V60 D4 181hk AUT BE Momentum .......................... 2015 .......................................................198 000:Volvo V40 D2 R-Design ....................................................... 2015 .......................................................179 000:Volvo V60 D2 ........................................................................ 2012 .......................................................139 000:Subaru Legacy 2.0D AWD (dragkrok) ................................ 2011 .......................................................145 000:VW Passat 2.0 TDI AUT 4Motion (190hk) ........................... 2016 .......................................................259 000:VW Passat ALLTRACK 2.0Tdi 4M AUT .............................. 2015 .......................................................209 000:Volvo V60 D4 AUT Momentum ........................................... 2015 .......................................................204 000:VW Passat ALLTRACK 2.0Tdi 4M AUT .............................. 2014 .......................................................184 000:VW Passat ALLTRACK 2.0Tdi 4M AUT ............................. 2015 .......................................................209 000:VW Passat ALLTRACK 2.0Tdi 4M AUT .............................. 2014 .......................................................189 000:VW Passat ALLTRACK 2.0Tdi 4M AUT .............................. 2015 .......................................................209 000:VW Passat 2,0TdI Aut ......................................................... 2012 .......................................................129 000:VW Passat 2.0 TDI AUT 4Motion (190hk) ........................... 2016 .......................................................259 000:VW Passat 2.0Tdi 4WD ........................................................ 2011 .......................................................129 000:VW Passat ALLTRACK 2.0Tdi 4M AUT .............................. 2014 .......................................................184 000:VW Passat ALLTRACK 2.0Tdi 4M AUT ............................. 2015 .......................................................209 000:VW Passat ALLTRACK 2.0Tdi AUT 4M ............................. 2013 .......................................................189 000:VW Passat ALLTRACK 2.0Tdi AUT 4WD ........................... 2015 .......................................................195 000:VW Passat ALLTRACK 2.0Tdi AUT 4WD ........................... 2015 .......................................................199 000:VW Passat ALLTRACK 2.0Tdi AUT 4WD ........................... 2015 .......................................................205 000:VW Passat ALLTRACK 2.0Tdi AUT 4WD ........................... 2014 .......................................................194 000:-

SUV

Mercedes-Benz GLA 220Cdi 4Matic Automat .................. 2015 .......................................................298 000:Volvo XC60 D4 AWD AUT Momentum BE ......................... 2014 .......................................................268 000:Volvo XC60 D4 Momentum DynamicEdition ..................... 2013 .......................................................199 000:Volvo XC60 D4 AWD AUT (Momentum) ............................. 2013 .......................................................229 000:Volvo XC60 D4 181hk AUT BE Momentum........................ 2014 .......................................................269 000:Volvo XC60 D3 SUMMUM AWD .......................................... 2011 .......................................................179 000:Audi Q5 2.0 TDI quattro....................................................... 2011 .......................................................145 000:Audi Q3 2.0 TDI .................................................................... 2014 .......................................................184 000:Nissan Qashqai 1.6 dCi 4x4 Tekna ..................................... 2012 .......................................................144 000:-

SEDAN/SMÅBILAR

Volkswagen Golf VII 1.2 TSI 5dr ......................................... 2014 .......................................................119 000:VW Eos CAB 2,0 FSI ............................................................ 2006 .......................................................79 000:Toyota Aygo 1,0 VVT68HK .................................................. 2009 .......................................................39 000:Volvo S60 D5 Momentum .................................................... 2011 .......................................................135 000:Mini One Cooper.................................................................. 2013 .......................................................109 000:BMW 318 D SEDAN ............................................................. 2009 .......................................................104 000:-

RÄNTA 1,85%

vid avbetalning eller leasing, via
Santander eller Nordea Finans.

OBS! Med möjlighet upp
till 36 månaders garanti!

100-tals
bilar i
lager!
Ingemar Persson

Claus Persson Hedlöf

Mikael Wang

Patric Söderström
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ISO 9001
Executive People är ett certiﬁerat
och registrerat företag

STYRELSE & VD-UTBILDNINGAR
Kunskap är nyckel till framgång. Därför har Executive People
tagit fram skräddarsydda styrelseutbildningar och VD-utbildningar
inriktade mot små- och medelstora företag.
Vi erbjuder allt från vd- och styrelseutbildningar till utbildningar
inom ekonomi och ledarskap – områden som är otroligt viktiga
för ett bolags framgång.
• Styrelseutbildningar
• Ekonomiutbildningar

• VD-Utbildningar
• Företagsanpassade utbildningar

Läs om våra utbildningar på www.executivepeople.se

Sebö

www.sebo.se

Tar du kort?
Numera har nästan vartenda ställe
en kortterminal.
Du hittar dem i butiker, kiosker,
restauranger och frisörsalonger...
Hör av dig till oss när det blir dags
för dig att skaffa en egen.
Lycka till med ditt nya företag!

Trygga kortbetalningar
Tel. 08-691 69 00 · www.babspaylink.se
info@babspaylink.se
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LENA TÖRNER
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Semester

Löneväxling

Balansräkning

Inkomstuppgift

Aktiebolagslagen

Investeringskalkyl

Årsredovisning

Bokföringslagen Förmånsbil

Deklaration
Resultaträkning

Lönsamhet

Bokföring Budget

Moms Leverantörsreskontra

Bokslut
Fakturering

Företagsbeskattning

Resultatuppföljning

Representation

Löner Sjukfrånvaro

Riskera inget
anlita en Srf Auktoriserad Redovisningskonsult
till företagets ekonomihantering.
Sök rätt konsult nära dig på srfkonsult.se

Den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön / srfkonsult.se

Betalningar:

DITT HJÄRTA
MEN INTE DIN
PASSION.

Se filmen om
Grenna
polkagriskokeri
på verifone.se

Vi förstår att du inte brinner för kortterminaler utan för dina kunder och
vad du erbjuder – precis som Calle Roman på Grenna polkagriskokeri. Ändå är
betallösningen otroligt viktig. Den är ju hjärtat i din verksamhet och ska vara
snabb, smidig och säker. Anlita världsledaren på betallösningar så kan du
känna dig trygg i det, och lugnt fokusera på din passion.

Verifone – världsledande på betallösningar

