Vigtige overvejelser

Overvejer du at blive
iværksætter?

Forretningside og forretningsplan
Hvis du synes, at du har en god forretningsidé har du mulighed for at starte
som selvstændig erhvervsdrivende - iværksætter.
Før du beslutter dig for at blive iværksætter skal du have en forretningsplan
for, hvordan du vil drive og udvikle din virksomhed.
Din forretningsplan skal bl.a. indeholde overvejelser omkring

Information om kurser, arrangementer og
rådgivning i forbindelse med start af
virksomhed



Din forretningsidé



Dit produkt/ydelse



Salg



Budget



Finansiering



Netværk



Dit personlige bagland (familie, bolig, privatbudget mv.)

Husk at grundig forberedelse er altafgørende for, at du kommer godt fra
start, og at din virksomhed bliver levedygtig på længere sigt.

Arrangementer og kurser for iværksættere
Iværksætterkontaktpunktet (IVKP)
IVKP afholder informationsaftener, workshop og kurser for iværksættere.
www.ivkp.dk
Erhvervsstyrelsen
Du kan søge og finde arrangementer i hele Danmark på Erhvervsstyrelsens
hjemmeside under værktøjer.
www.startvaekst.dk

Jobcenter Høje-Taastrup - Erik Husfeldts Vej 2A
2630 Taastrup
Telefon: 43 35 39 00 - Mail: Jobcenter@htk.dk

Kursuseksempel

Niels Brock udbyder et iværksætterkursus.
Du kan læse mere om kurset på www.brock.dk

Vejledning og rådgivning

Nyttige sider

A-kassen
At skifte fra ledig til iværksætter har betydning for din ret til dagpenge.
Din a-kasse kan informere dig om hvilke regler og muligheder der gælder
for iværksættere.

Høje-Taastrup Kommune
Information om start af virksomhed
www.htk.dk/erhverv

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup
Du kan kontakte erhvervsservicechef Lars Dyreborg-Gunslev og få
gennemgået din virksomheds idé og koncept.
Tlf. 43591805, mail larsgu@htk.dk
Du kan også finde råd og vejledning på erhvervsrådets hjemmeside.

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup
Få gennemgået virksomhedens idé og koncept
www.erhvervsraad.dk/

www.erhvervsraad.dk

Iværksætterkontaktpunktet
Iværksætterkontaktpunktet (IVKP)
IVKP hjælper iværksættere med viden om virksomhedsdrift
Med en henvisning fra kommunen kan du få rådgivning af deres
etableringsvejledere.

Arrangementer/kurser for iværksættere og vejledning af
etableringsvejledere
www.ivkp.dk

Du finder mere information på IVKP’s hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen

www.ivkp.dk

Om opstart af virksomhed
www.startvaekst.dk

Vækstguiden

www.virk.dk

Vækstguiden giver overblik over tilbud om finansiering og rådgivning til
bl.a. iværksættere.

www.vaekstguiden.dk

www.vaekstguiden.dk

