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Kontakt
Almi

Lina Renberg, 072-508 88 65, lina.renberg@almi.se
www.almi.se/gavledala

Coompanion Dalarna

Maria Stenis, 0243-193 15, dalarna@coompanion.se
www.dalarna.coompanion.se

Länsstyrelsen

Sten-Rune Lundin, 010-225 03 80, Sten-Rune.Lundin@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/dalarna

NyföretagarCentrum

Helen Gustafsson, 023-190 54, 070-731 30 00, falun@nyforetagarcentrum.se
www.nyforetagarcentrum.se/falun

Näringslivskontoret Falu kommun

Företagslots
Helena Hansson, 023-820 38, helena.hansson@falun.se
Företagarfrukostar i centrum, på Ingarvet och på landsbygden
Daniel Blomkvist, 023-864 89, daniel.blomkvist@falun.se (centrum, Ingarvet)
Hanne Stenback, 023-868 76, hanne.stenback@falun.se (landsbygd)
Kompetensförsörjning
Caroline Haeffner, 023-878 82, caroline.haeffner@falun.se
www.falun.se/naringsliv

Stiftelsen Teknikdalen

Dalarnas Företagsinkubator
Christina Sjöberg, 070-352 31 98, christina.sjoberg@teknikdalen.se
www.foretagsinkubator.se
Enterprise Europe Network (EEN)
Marie Ericson, 070-621 12 46, marie.ericson@teknikdalen.se
www.enterpriseeurope.se

Ägarskiftescentrum

Pernilla Löfling, 0243-248 044, pernilla.lofling@fbregionen.se
www.agarskiftescentrum.se

Falu kommun • Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen • 023-830 00

Dunderhonung för näringslivet i Falun
- vi ger dig förutsättningar att lyckas som företagare

Tillsammans har vi många dunderverktyg för att hjälpa dig
som företagare i Falun. Här kan du läsa mer om dem.
Almi

Näringslivskontoret Falu kommun

•

Tillväxtrådgivning
Rådgivningen är specialanpassad för dig som står inför en tillväxtresa. Den består av
flera olika erbjudanden där det gemensamma syftet är att organisera tillväxten och undvika dess fällor. Rådgivningen utgår från ditt företags unika förutsättningar och behov
som tydliggörs i en grundlig analys av ditt företag och nuläge.

•

Företagslots - en väg in
Företagslots innebär en väg in till kommunen för dig som är företagare i ärenden som
berör flera kontor/förvaltningar och myndigheter. En service för dig som gör det enklare att etablera, driva och utveckla ditt företag i Falun.

•

Mentorprogram
Genom det ettåriga programmet får du tillgång till en mentor, en erfaren person från
näringslivet. Mentorn fungerar som ett bollplank som guidar dig framåt i syfte att
utveckla dig och ditt företag.

•

Företagarfrukostar i centrum, på Ingarvet och på landsbygden
Vi arrangerar i samarbete med olika aktörer regelbundna företagarfrukostar där företagare, kommun och andra organisationer möts, minglar och utbyter information. Ett bra
tillfälle att skaffa nya kontakter.

•

Kompetensförsörjning
Vi kan hjälpa dig och ditt företag med matchning på flera olika sätt. T.ex. via vår kompetenslots får du träffa flera parter vid ett och samma tillfälle som kan hjälpa dig med
kompetensförsörjningsfrågor.

•

Coompanion Dalarna
Utveckla ditt företag tillsammans med andra! Att dela lokaler, marknadsföra sig gemensamt
och paketera produkter och tjänster tillsammans är exempel på företagssamverkan. Samverkan ger förutsättningar för tillväxt, lokal service, nya produkter och tjänster, och att även
mindre företag kan ta hem affärer tillsammans. Coompanion är rådgivaren för er som vill
starta, utveckla och driva företag tillsammans.

Stiftelsen Teknikdalen
•

Dalarnas Företagsinkubator
Är du intresserad att ta ditt företag till en ny nivå? Vi arbetar med nya och befintliga
företag som vill växa. Vårt recept för att du som företagare ska lyckas ta detta steg mot
ökad tillväxt och lönsamhet är våra affärscoacher. Tillsammans med affärscoachen sätter
du mål samt får tillgång till affärscoachens mångåriga erfarenhet. Områden som vi
fokuserar på är; försäljning, affärsekonomi, team och styrelse.

•

Enterprise Europe Network (EEN)
Vi erbjuder kostnadsfritt stöd; information, rådgivning och förmedling av internationella affärskontakter till små och medelstora företag i Dalarna. Vi driver också Regionens kontor i Wuhan, Kina för att företag lättare ska kunna skapa affärsmöjligheter där.

Länsstyrelsen
Du som har ett företag i Dalarna eller planerar att etablera ditt företag i länet kan söka företagsstöd hos oss för investeringar som utvecklar ditt företag. Det finns olika typer av stöd att
söka, men gemensamt är att stöden ska ge en långsiktig ekonomisk tillväxt och utveckling
för företaget och länet som helhet.

NyföretagarCentrum
Vill du testa din affärsidé? Vi erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning till
dig som vill starta företag. Här diskuterar vi allt från affärsidé, marknad, kunder, budget till
skatter, försäkringar och allt däremellan. Välkommen med din idé!

FALU KOMMUN I SAMARBETE MED:

Ägarskiftescentrum
Har du fundering på att sälja ditt företag eller överlåta det till dina barn eller en anställd? Då
ska du kontakta Ägarskiftescentrum! Vi är specialiserade på generationsskifte i familjeföretag
och har även erfarenhet av att hjälpa företagare som vill sälja till andra än i familjen.

