Hvem kan få
hjælp af Greve-Solrød
Erhvervsservice?
Vi er til for iværksættere i Greve
Kommune og Solrød Kommune.
Hos os kan du få input til, hvordan
du kan gøre din idé, dit produkt
eller din serviceydelse til din levevej
– også hvis du endnu ikke har
fået et CVR-nummer.

Drømmer du om at få succes
som iværksætter?
Har du brug for viden og inspiration til at lykkes med din forretning?

Hvad kan vi tilbyde i
Greve-Solrød Erhvervsservice?
I Greve-Solrød Erhvervsservice kan du:
• Få vejledning, sparring, information og henvisning til andre relevante parter
• Deltage i opstartsmøder, workshops og temamøder
• Få en personlig erhvervsmentor og blive en del af et lokalt erhvervsnetværk
• Få en plads i Vækstfabrikken Greve og komme med i et fagligt udviklingsforløb
• ... og meget mere ...
I Greve-Solrød Erhvervsservice tager vi dig i hånden, så du som nyetableret iværksætter kan komme
godt fra start. Vores mål er at hjælpe dig, så du er klædt på til at håndtere udfordringerne. Ambitionen
er ganske enkelt at sikre nyttig viden, brugbare værktøjer og relevante samarbejdsrelationer, som
kan styrke dine muligheder for at etablere en fornuftig forretning og skabe vækst.

Gør det, du er god til, og har du en drøm om at blive selvstændig, så hop ud
i det. Men søg al den gratis hjælp du kan få hos Greve-Solrød Erhvervsservice
– du får fantastisk vejledning, og det har ført os frem til succes.
John Mogensen, AJ Skadedyrskontrol ApS

Få vejledning, sparring, information og henvisning til
andre relevante parter – book et personligt møde
I Greve-Solrød Erhvervsservice kan du få gratis vejledning, sparring og information til at etablere
og udvikle en sund forretning. Det kan fx være input til at skærpe dit forretningskoncept, beskrive
kundesegmenter, lægge budget eller udarbejde en marketingplan. Vi henviser også til andre
relevante parter, der kan hjælpe dig.

Deltag i opstartsmøder, workshops og temamøder
Greve-Solrød Erhvervsservice afholder opstartsmøder for nye iværksættere fire gange
om året samt workshops og temamøder. Her bliver du – ganske gratis – klædt på
til at komme godt fra start med din forretning. Du får viden om fx udvikling af dit forretningskoncept, salg, markedsføring, organisation, økonomi og jura. Du får også mulighed for at møde
andre i samme situation som dig, så I som iværksættere kan hjælpe og inspirere hinanden.

Jeg har stadig stor glæde af GreveSolrød Erhvervsservice, fx har jeg
været med til mange aftenkurser
og her fået styrket mit netværk
til andre lokale erhvervsdrivende.
Jesper Wallin,
ejer af Gårdbutikken Margueritten

Få en personlig erhvervsmentor og
bliv en del af et lokalt erhvervsnetværk
Hvis du oplever, at du står meget alene med udviklingen af din forretning, eller du ofte bare
har brug for en erfaren, fortrolig og uvildig sparringspartner at støtte dig til, når du skal træffe
svære beslutninger, så kan en erhvervsmentor eller et netværk være noget for dig.
En erhvervsmentor kan udfordre dig på din forretningsidé, din strategi samt dine markedsføringsog salgsaktiviteter og herved være med til at øge din indtjening og styrke dit kundegrundlag.
Alle iværksættere og etablerede virksomheder, der ønsker at udvikle eller styrke deres virksomhed, kan komme i betragtning til at få en erhvervsmentor gratis. Det indebærer, at du er parat til
at lytte, gå nye veje og indgå i et potentielt længerevarende samarbejde med din erhvervsmentor,
som kender til udfordringerne ved en opstart og det lange seje træk, når forretningen skal drives
frem mod succes.
Greve-Solrød Erhvervsservice har også kontakt til en række andre lokale erhvervsnetværk. Vi kan
introducere dig til et eller flere af de netværk, som vil kunne styrke udviklingen af din forretning.

Få en plads i Vækstfabrikken Greve og
kom med i et fagligt udviklingsforløb
Er et kontor hjemme i stuen eller køkkenet ikke lige dig? Har du brug for at komme ud af døren om
morgenen og tale med ligestillede? Trives du i et dynamisk miljø med masser af muligheder for vejledning og sparring? I Vækstfabrikken Greve kan du med en kontorplads og et målrettet udviklingsforløb
kickstarte din tilværelse som selvstændig.
Vækstfabrikken Greve har plads til i alt 18 vækstiværksættere og holder til i ErhvervsCentret i et af
Greves centralt beliggende erhvervsområder. Med til en kontorplads hører et udviklingsforløb for virksomheden, hvor der både indgår sparring og workshops.

Vi er til for dig - og vi
vil gerne hjælpe dig!
Har du spørgsmål og brug
for hjælp eller rådgivning?
Så ring til Dorte eller
send hende en mail.

Kontakt
Dorte Kjærgaard
Erhvervs- og
Udviklingskonsulent
Tlf. 36 91 52 41
dkd@greve.dk

Der er en dynamisk og energisk
stemning i huset. Det giver ny næring
til nye relationer og forretningsmæssig
sparring. Jeg er siden min
etablering her i Vækstfabrikken Greve
blevet mere skarp på min kerneydelse
og mine produkter, og jeg har fået godt
gang i min forretning.
Jeanette Hallundbæk,
indehaver af Hallundbæk Consult.

Greve-Solrød Erhvervsservice
Formålet med Greve-Solrød Erhvervsservice er at understøtte iværksætterkulturen i Greve Kommune
og Solrød Kommune for at højne etablerings- og overlevelsesraten blandt nye iværksættere. De forskellige
ydelser skal gøre det nemmere at starte som iværksætter og få succes med forretningen. Greve-Solrød
Erhvervsservice formidler desuden kontakt til Vækstfabrikken Greve og hele erhvervsfremmesystemet.

... en del af ErhvervsCentret
ErhvervsCentret har siden den 1. januar 2012 fungeret som en nem indgang for erhvervslivet til Greve Kommune.
Herudover omfatter ErhvervsCentret også Greve-Solrød Erhvervsservice, der tilbyder iværksættere og virksomheder i
Greve Kommune og Solrød Kommune vejledning, sparring og information i forbindelse med etablering, drift og
udvikling af deres forretning. Ligeledes står ErhvervsCentret for driften og udlejningen af ErhvervsCentrets kontorer og
mødelokaler samt Vækstfabrikken Greve.
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