
På Eget Företag finns experter, rådgivare och informatörer på plats från 

en mängd företag, myndigheter och organisationer.

HÄR GER VI LÖNSAMMA RÅD

I cafét finns nya affärsvänner och du kan koppla av med en kopp kaffe. 

Under dagen ger entreprenörer sina bästa tips och berättar om sina 

utmaningar. 

HÄR FÅR DU MASSOR AV KUNSKAP!

Här lär du dig och inspireras om allt som har med före tagande att göra; 

Go digital, försäljning, bokföring, e-handel, marknads föring, pris-

sättning, moms och regler, budget, hållbarhet, starta eget  

som pensionär och mycket, mycket mer.

HÄR FÅR DU SOM ÄR NY I SVERIGE EXTRA HJÄLP!

Vi gör en extra satsning för personer som är nyanlända och går i 

 företagstankar. Kanske du har drivit företag i ditt hemland?  

Då hälsar vi dig välkommen till mässan! Här finns svenska nätverk, experter 

och rådgivare på plats för hjälpa dig att starta och driva företag. 

ALLMÄN INFORMATION

Brewhouse, Göteborg, 27 april 2017, 9.30–17.00

Seminarier startar 30 min innan mässan öppnar.

ENTRÉ:

Vid anmälan på hemsidan: fri entré. Vid entrén 100 kr.

ARRANGÖR:

NyföretagarCentrum i samarbete med partners.

STÄLL UT – BOKA DIN PLATS!

På Eget Företag träffar du besökare som kommer för att få inspiration, 

information och rådgiving för att starta och driva företag. Vi vet att 

 besökare redan driver företag och är här för att rusta sig och upptäcka 

det senaste inom företagarvärlden. 

MONTERYTA & PRISINFORMATION

Monterytan, är din golvyta och plats för typ roll-up. 

 Pris för monteryta, ståbord, matta och wifi.

 4 m2 inkl ett ståbord. Pris 4.900 kr 

 6 m2 inkl två ståbord. Pris 7.200 kr

 8 m2 inkl tre ståbord. Pris 9.600 kr

En grundhyra på 1.650 kronor/per utställare inkl el.

Moms tillkommer på samtliga priser.

ARRANGERA SEMINARIER PÅ 30 MINUTER

På Eget Företag kommer flera seminarier att arrangeras. Pris fr 800 kr. 

Kontakta arrangören för mer information kring seminarier.  

PARTNERSKAP 

Vill du arrangera något på  

mässan eller synas lite  extra.  

Ta kontakt för att diskutera 

ett partnerskap.

KONTAKT & BOKA PLATS

Se nästa sida!

Starta & driva eget – kom till Eget Företag!
Här träffar du rådgivarna, experterna och nätverken!

27 APRIL, BREWHOUSE GÖTEBORG



Kontakt & bokning
NyföretagarCentrum Sverige, Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm

Kontaktpersoner: Mats Evergren 070-814 44 04, Josefin Hildinge 070-954 35 15
info@egetforetag.se

egetforetag.se
Gilla oss på facebook www.facebook.com/egetforetag


