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1. Att få ditt företag att växa ännu mer

2. Att växa med kvalitet

3. Att utvidga ditt nätverk på Södertörn

4. Efter slutförd kurs erhålls erbjudanden från Almi inom affärs- 
utveckling och finansiering med fokus på lönsamhet

Vill du träffa andra driftiga  
företagare på Södertörn? 
Vi bjuder in till en kostnadsfri affärs- 
utvecklingskurs för tillväxtföretag på 
Södertörn.

Har ditt företag...
… vuxit de senaste åren?
… en vilja att fortsätta växa?
… två eller fler anställda?
…  en omsättning på mellan tre  

och sex miljoner kronor?

Då är detta något för er!

Södertörnskommunernas näringslivschefer i samarbete med Almi  
bjuder in företag på Södertörn att ansöka till kursen Affärsutvecklings- 
program för företag med tillväxtpotential.

ANMÄL DITT INTRESSE senast den 20 april genom att mejla era full-
ständiga kontaktuppgifter till sodertorn@huddinge.se där det tydligt 
framgår vilken kommun du är verksam i. Därefter gör näringslivs-
cheferna ett första urval enligt kriterierna ovan. Två företag per 
kommun vidarebefordras till Almi. I det sista skedet väljer Almi ut ett 
företag per kommun som erbjuds en kostnadsfri plats på kursen. 
Totalt får åtta företag möjlighet att delta.

ALMI FÖRETAGSPARTNER AB ägs av staten och är moderbolag i en 
koncern med regionala dotterbolag och underkoncernen Almi 
Invest. Almi arbetar med affärsutveckling och lån till företag 
med tillväxtpotential och kan bidra på flera olika sätt i före- 
tagets tillväxtresa. 

Ju större potential ditt företag har att växa, desto  
mer resurser kan Almi satsa. Almis rådgivare har  
lång erfarenhet av att vägleda företag framåt  
på tillväxtresan – oavsett var på den resan  
företaget befinner sig just nu.

Anmäl ert intresse senast den 20 april  
via e-post till: sodertorn@huddinge.se

MÅL & SYFTE

ANSÖKAN & URVAL

FAKTA ALMI

UNIKT 

TILLFÄLLE!

VI TRÄFFAS DIGITALT under tre timmar  
vid fyra tillfällen. Almi planerar och  
genomför träffarna.

Kurstillfälle 1, torsdag 27 maj kl 9.00 - 12.00
Presentation av kursens upplägg. Vi lär 
känna varandra och företagen.

Kurstillfälle 2, onsdag 2 juni kl 9.00 - 12.00
Uppföljning från det första tillfället. Vi går  
igenom mål och visioner samt vilka 
prioriteringsområden som företagen har 
analyserat.

Kurstillfälle 3, torsdag 10 juni kl 9.00 - 12.00
Sälj, prissättning, marknadsplan och  
marknadsföring.

Kurstillfälle 4, onsdag 16 juni kl 9.00 - 12.00
Fokus på team, styrelsearbete, hållbarhet 
och kommunernas stöd till finansiering.

TID & PLATS

KOSTNADSFRI KURS!

Södertörnskommunerna bjuder in till 

KICKSTARTSPROGRAM INOM  
AFFÄRSUTVECKLING


