
För vem: Alla med företagsidéer eller med små företag i utvecklingsskeden i Halmstad, Laholm eller Hyltes kommun är 
välkomna att delta i Entreprenörskolans seminarier.
Plats: Parken (fd Galejan). Furuvägen 41 (Folkparken), Halmstad
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan och information: www.halmstadsnaringsliv.se 

4/9 kl 17.30 -20.00: Kick off Entreprenörskolan – Affärsidé
Information om Entreprenörskolan. Förståelse för min egen affärsidé. Vilka problem löser jag? Vad är nytt? Vad är 
nyttan? Nätverk med kollegor att samverka med. 
Föreläsare: Thomas Hagbard och hans idépiloter, Realize AB

11/9 kl 17.30 -20.00: Affärsplan – tips och råd om att starta eget
Vad bör jag tänka på när jag startar företag? Företagsformer, startkapital, finansiering, planering. Hur påverkas min 
personliga ekonomi?
Föreläsare: Kristin Oretorp, Coompanion Halland

18/9 kl 17.30 -20.00: Marknadsföring – hur får du ditt företag att synas?
Hur når jag bäst kunderna? Hur kan jag få ut så mycket som möjligt med små resurser?  Möjligheter, utbud, teknik, 
idéer och vad man ska tänka på vid val av sociala medier.  Det gäller att kommunicera rätt med rätt målgrupp.
Föreläsare: Per Syrén

23/9 - 25/9: Starta eget veckan
Få matnyttiga tips under en och samma vecka! Anmälan görs på www.rkjh.se/starta-eget-veckan

2/10 kl 17.30 -19.30: Skatter/Avgifter
Allmän genomgång av vilka skatter och avgifter jag som företagare ska ha koll på.
Föreläsare: Anna Hed, Skatteverket

9/10 kl 17.30 -20.00: Ekonomiska begrepp
Hur håller jag reda på olika ekonomiska begrepp så att jag förstår min ekonomi? Varför behöver jag en budget? 
Hur gör jag en budget och hur följer jag den sedan? 
Föreläsare: Elisabeth Svensson, Ekonomibyrån

16/10 kl 17.30 -20.00: Praktiska tips inför bokföring och fakturering 
Praktiska tips om hur du kommer igång med bokföring och fakturering. Vad är viktigt att tänka på för att du ska 
hamna ”rätt från början”? Du får exempel på hur bokföringen blir en hjälp och inte bara ett måste i ditt företagande.
Föreläsare: Byrå 39 

23/10 kl 17.30 -20.00: Kommunikation – Säljteknik
Personlig försäljning. Presentationsteknik. Möt invändningar. Nå avslut. 
Föreläsare: Pia Folkesson, PIFO

30/10 kl 17.30-20.00:  Avslutning
Miniexpo, goda exempel och mingel.
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FÖRVERKLIGA DIN DRÖM 
Du kanske redan startat eller funderar på att förverkliga din dröm. På Entreprenörskolan kan du 
ställa de frågorna som du går och funderar på. Visst är det så att man lär sig av sina misstag, men ibland kan det vara 
skönt att få tips på hur man undviker dem. Det är ett billigare alternativ i alla fall. 

SYFTET
Att stimulera till ett ökat nyföretagande och bättre ta tillvara på den entreprenörsanda som finns. Utbildningarna sker 
i seminarieform och är kostnadsfria. På entreprenörskolan visar vi på olika områden som du behöver känna till för att 
starta och driva ett företag, det ger dig grundläggande insikter och kunskaper.  

HUR
Kom i god tid. Vi prickar av dig vid entrén. Föreläsningarna sker i storsal med ca 150 personer på varje seminarium. Ta 
med penna och anteckningsblock. Föreläsarna har olika stil på sina föredrag, och de har material som antingen mejlas 
ut efteråt eller delas ut på plats.

VAR
Vi kommer att befinna oss på Parken (fd Galejan), Furuvägen 41 vid Folkparken. Bra parkeringsmöjligheter finns! 

Parken i Halmstad
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