IVÆRKSÆTTERGUIDE

KLAR
PARAT
START
UP!

DU
GJORDE
DET!
Du har taget springet. Måske var
det kun et enkelt skridt, der skulle
til - måske har dit tilløb været så
langt, at din puls stadig er skyhøj.
Lige meget hvad, har du haft modet
til at stifte din egen virksomhed.
Stort tillykke - og velkommen til
iværksættermiljøet i Horsens!
Her bliver du en del af en gruppe
mennesker, der er gjort af noget
særligt. De ser muligheder, knokler
og vokser – og så hjælper de hinanden undervejs med sparring,
der giver både mening og vækst
til deres forretninger.
For at du kan få det bedste afsæt
til dit nye arbejdsliv, har vi samlet
iværksætterguiden her med gode
sådan-starter-du-din-start-up-råd.

VISTARTERSGU.DK

Derover venter der en iværksættergave til dig, som du kvit og frit
kan hente hos Business Horsens
på Banegårdsgade 2. 10. sal 8700
Horsens (læs mere bagerst).
Jeg ønsker dig og din virksomhed
en fantastisk iværksætterrejse.

VIDSTE DU, AT …
• gennemsnitsalderen for danske iværksættere
er 41 år? Og at 22 procent er over 65?
• størstedelen af nye iværksættere har en
erhvervsfaglig uddannelse?
• der på verdensplan bliver oprettet tre nye
virksomheder i sekundet? Det er 10.800 i timen
og 259.200 i døgnet.
• vi i Horsens Kommune bød velkommen til 777
nye iværksættere i 2020? Det er en vækst
på ni procent i antallet af nye CVR-numre i
forhold til 2019.

Bedste hilsner fra

PETER
SØRENSEN
Borgmester

LAD DIN TOMMEL STYRE
MOD FØLG-KNAPPEN HER
– OG VÆR OPDATERET PÅ DIT LOKALE IVÆRKSÆTTERMILJØ

VORES NETVÆRK HAR DIN
IVÆRKSÆTTENDE RYG
Vi Starter Sgu er din indgang til
iværksættermiljøet i vores område.
Her finder du kontorfællesskaber,
vejledning, events og start-uphistorier, der får dig til at ranke
iværksætter-ryggen af ren stolthed.

CASPER JOHANSEN

Casper er erhvervskonsulent i
Business Horsens og rådgiver især
iværksættere. Han kan også gøre
dig klogere på Business Horsens’
kurser, events og netværk.
cas@businesshorsens.dk

JAN LINDEGAARD

Hos Venture City Horsens kan
Jan fortælle om de muligheder,
du har for at få en lokal mentor
eller business angel.
jl@venturecity.dk
Virksomhedsguiden er dit online
univers, når du ska’ ha’ styr på
især den administrative del af
din virksomhed.

JEPPE KELLER

Ta’ fat i Jeppe, der er leder af
erhvervsudvikling, hvis du har
spørgsmål til, hvordan Horsens
Kommune kan hjælpe dig, eller
hvis du har brug for et overblik
over dine muligheder som
iværksætter i vores område.
jkej@horsens.dk

FÆNGSLET 2. OST – fængslet.dk
PROPELHUSET – propelhuset.dk
STUDENTERVÆKSTHUS – via.dk
ALLEY87 – alley87.dk
OFFICE TOGETHER - officetogether.dk
CONSTRUCTION CENTER DENMARK – constructioncenter.dk
// Se den fulde liste på vistartersgu.dk

JAKOB SØNDERGAARD

Jakob er Business Transformation Lead i innovationsmiljøet
Construction Center Denmark,
hvor start-ups forenes med
den etablerede bygge- og
konstruktionsindustri.
jakob@constructioncenter.dk

KIM KJØLHEDE

Hos Kim i Erhvervshus Midtjylland
ka’ du få gratis sparring på din
virksomhed – han er især stærk
på kapital og finansiering.
kik@erhvervshusmidtjylland.dk

Partners
Online Services
Kontorfællesskaber

MIN START-UP
DOSMERSEDDEL

VOUCHER
TIL DIG

Virksomhedsguiden.dk har en alletiders tjekliste til iværksættere.
Måske kan du allerede sætte flueben ved nogle punkter? Eller blive
inspireret til det næste skridt i din virksomhed?

Du fortjener en god start på dit
iværksætteri. Jo, du gør. Vi har
udvalgt et særligt startup-kit,
der hepper på dig og din virksomhed – vi håber, du ka’ li’ den.

Før du starter din virksomhed:
Beskriv og test din forretningsidé
Undersøg dit marked
Læg et etableringsbudget
Få overblik over finansieringsmuligheder
Fastlæg din forretningsmodel
Beskyt dine idéer
Tjek firmanavn og domæne
Overvej en webshop
Overvej en ejeraftale, hvis I er flere
Overvej den rigtige virksomhedsform

Du kan indløse voucheren ved
at sende en mail med teksten
”GRATIS STARTUP-KIT” til
Casper fra Business Horsens
på cas@businesshorsens.dk,
og så kan du afhente den på
Banegårdsgade 2. 10. sal,
8700 Horsens.

IS

GRAT

Formel etablering af din virksomhed
Registrér din virksomhed
Husk NemKonto, NemID og Digital Post
Få styr på skatten
Drift og udvikling af virksomheden
Styr økonomien med drifts- og likviditetsbudget
Bogfør
Før regnskab
Markedsfør din virksomhed og produkter
Plej dine kunder
Undersøg, hvordan du ansætter medarbejdere

SIDDER DU TILBAGE MED
ET SPØRGSMÅL ELLER TO?
Du kan altid tage fat i leder af erhvervsudvikling,
Jeppe Keller på jkej@horsens.dk eller på mobil
5149 0242, hvis du undrer dig over noget, mangler
hjælp eller skal finde den helt rigtige kontaktperson
på eller uden for rådhuset.

KNÆK
OG
BRÆK!

