
Start din egen  
virksomhed

Sammen med dig gør vi 
drømmen til virkelighed 



Vidste du, at man som iværksætter har 15 procent større chance for at overleve med sin nye virksomhed, når man har fået rådgivning?

 Har du ambitionen om at skabe 
din egen virksomhed?

I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være  
 din fortrolige og uvildige sparringspartner i din virksomhedsopstart.  

Sammen stiller vi skarpt på din forretningsidé og skærper den  
både forretningsmæssigt og økonomisk. 

Spørg os!  Del dine tvivl, overvejelser og ubesvarede spørgsmål med os. Så finder vi 
sammen frem til de rigtige svar for netop din virksomhed. 

Du kan få kontakt til relevante, eksterne rådgivere via vores store netværk til 
banker, advokater, revisorer, markedsføringsbureauer m.v.

Hent ny viden, inspiration og energi fra  vores arrangementer, hvor du også kan møde 
andre iværksættere og virksomheder. 



  

Hos os får du mulighed for at:

ARBEJDE MED DIN IDÉ OG DIT FORRETNINGSGRUNDLAG 

    KVALIFICERE DIT PRODUKT, MARKEDET OG KUNDEGRUNDLAGET 

ARBEJDE MED ØKONOMIEN I DIN VIRKSOMHED 

FÅ SPARRING OM DE VIGTIGSTE FOKUSOMRÅDER FOR DIN VIRKSOMHED

FÅ SVAR PÅ PRAKTISKE SPØRGSMÅL OMKRING OPSTART AF VIRKSOMHED



Erhvervshus Nord har med 
udgangspunkt i Væksthjulets 
værktøjer gjort os skarpere 

på, hvor fokus skulle være i vores ind
satser, så vi gik rigtig frem og havde den 
rigtige vækststrategi.

Vækstiværksætter 
MADS M. PEDERSEN, medejer, Gripa.



Jeg har fået et stort udbytte 
af den kvalificerede rådgiv
ning og sparring, hvor jeg fik 

skærpet min forretningsidé og vision. Jeg 
fik nogle kritiske og kompetente øjne på 
mit koncept og brand, som jeg derved 
fik  videreudviklet og styrket. Jeg har kun 
mødt en høj faglighed og stor erfaring 
hos Erhvervshus Nord, som jeg ikke vil 
tøve med at benytte igen.

CAMILLA KANSTRUP, ejer Hotelpension 
Aahøj i Sæby



Nordjysk Newbizz

Erhvervshus Nord er din 
indgang til det regionale 

program Nordjysk Newbizz, 
som giver dig mulighed for 

tilskud til ekstern rådgivning 
på tre niveauer

Kontakt os for at høre mere om mulighederne eller læs mere på www.nordjysknewbizz.dk



NiN StartUp

ViP Vækstiværksætter

VIP+ Vækstboost

Ud over at få kvalificeret sparring fra Erhvervshus Nord, kan du få medfinansiering på op til 450 
kroner + moms pr time til køb af seks timers specialiseret rådgivning fra eksterne rådgivere. Det 
kan være revisorer, advokater, reklamebureauer m.v. til sparring inden for deres fagfelt. Du får 
desuden adgang til iværksættercaféer og camps, der styrker dig som iværksætter. 

Der er en brugerbetaling på 800 kroner + moms

Er for dig, der har ambitioner om at gøre din virksomhed til en vækstvirksomhed inden for få år. 
Opfylder du adgangskravene, får du adgang til 15 vækstguidetimer hos Erhvervshus Nord. Sam
tidig har du mulighed for at få medfinansiering på op til 450 kroner + moms pr time til køb af max 
33 timer hos eksterne rådgivere. 

Dine udgifter udgør en brugerbetaling på 1.000 kroner + moms 
samt en egenfinansiering på minimum 25 procent. 

Er for dig, der allerede har bevist, at du driver en virksomhed, der er skalérbar, og som er max fem 
år gammel. Opfylder du adgangskravene, får du 25 timer til sparring med en eller flere special
uddannede Vækstguides hos Erhvervshus Nord. Samtidig har du mulighed for at få medfinansiering 
på op til 600 kroner + moms pr time i max 83 timer hos eksterne rådgivere. 

Dine udgifter udgør en brugerbetaling på 1.250 kroner + moms 
samt en egenfinansiering på minimum 30 procent.  Kontakt os for at høre mere om mulighederne eller læs mere på www.nordjysknewbizz.dk



Husk, at du 
kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på erhvervshusnord.dk

Tlf.: 92 26 26 26
info@erhvervshusnord.dk 
www.erhvervshusnord.dk 

Book et individuelt møde allerede i dag
Ring til os og book et individuelt møde med vores iværksætterkonsulent. Vi ønsker at hjælpe dig godt 
i gang med din virksomhed, og vi glæder os til at høre fra dig. 

Følg os på

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling Erhvervshus Nord er en del af Nordjysk NewBizz, der er et samarbejde mellem de 

nordjyske erhvervskontorer og Væksthus Nordjylland. Projektet er finansieret af EU.


