IVÆRKSÆTTER
KUPONHÆFTE 2021

VIL DU REALISERE DIN DRØM
OM EGEN VIRKSOMHED?

INDHOLD

Dette hæfte er en del af Erhvervsrådets samlede iværksætterindsats.
I samarbejde med specialiserede rådgivere har vi udarbejdet en
række gode kupontilbud til dig.

- FORRETNINGSUDVIKLING
- MARKEDSFØRING
- ANDRE BRANCHER
- REVISIONSRÅDGIVNING
- FINANSIEL RÅDGIVNING
- JURIDISK RÅDGIVNING

Kuponerne giver dig uforpligtigende adgang til flere specialister,
der kan hjælpe med at afklare samt besvare konkrete spørgsmål.
Du er velkommen til at benytte flere kuponer fra hæftet.
Held og lykke med udviklingen af din virksomhed!
www.erhvervsraadet.dk
post@erhvervsraadet.dk
96 26 11 11

FORRETNINGSUDVIKLING
KUPONHÆFTE 2020

IVÆRKSÆTTERKUPON

BLIV MEDLEM HOS

ERHVERVSRÅDET HERNING & IKAST-BRANDE

Første års medlemskab er gratis hos
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

DET FÅR DU:

Er kun gældende med et cvr. nr. og det må maks. være 3 år gammelt

- Bliv en del af lokalområdets største
erhvervsnetværk med 600 medlemmer
- 10 gratis værktøjskurser om året
- Nyhedsbrev hver måned
- Invitation til inspirerende arrangementer
- Adgang til faglige netværk
www.erhvervsraadet.dk
post@erhvervsraadet.dk
96 26 11 11

Cvr. nr. ___________________________________________
Firmanavn________________________________________
Kontaktperson____________________________________
E-mail____________________________________________

Dato – Underskrift________________________________

FÅ SPARRING TIL UDVIKLING
AF DIN VIRKSOMHED
Kontakt mig og fortæl om dine ideer. Så kan du
være blandt de maks. 50 iværksættere, som får
3 timers gratis rådgivning. Det kunne være:

✔ Sparring til forretningsplanen
✔ Hjælp til budget
✔ Hjælp til ﬁnansiering
✔ Hjælp til køb af virksomhed
Eller andet efter eget valg.
EMV Virksomhedsrådgivning
Torvet 6, Herning, tlf. 2273 3858
virksomhedsraadgivning.com

IVÆRKSÆTTER
KUPON
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Ellen Marie Vestergaard
Tlf. 2273 3858
emv@virk-raad.dk

Mange iværksættere tager springet fra medarbejder til
leder og står ofte med et behov for et nyt sæt værktøjer
til at håndtere denne nye virkelighed.
Med 25+ års erfaring i bagagen, kan vi hjælpe dig til:
En større indsigt i dig selv samt værktøjer til at :
•
Lede og udvikle din virksomhed eller dine projekter
Alt sammen med udgangspunkt i den nyeste forskning
kombineret med best practice.

•
•
•

Iværksætter rabat 2020:
1 times gratis sparring samt
30% rabat på et af de åbne kurser
eller
50% rabat på en personlighedsprofil fra
e-stimate inkl. en times personlig
gennemgang (normalpris 2.500 kr.)

Kontakt os for at aftale en gratis times sparring med
henblik på at klarlægge eventuelle behov.
Glæder os til at høre fra dig
Mvh
Søren Leth Nielsen – Tel. 61 69 91 50

Birk Centerpark 40, 7400 Herning - Email: info@zephyrconsulting.dk
www.zephyrconsulting.dk

Matcher din iværksætterdrøm

the American dream?

Stå stærkt på det

amerikanske marked

USA er indbegrebet af iværksættersucces! Alle kender historien om
’the paperboy who made it’ eller teamet fra SoundBox.

Følg ’the American dream’ med en 2 timers GRATIS workshop, hvor
du får indblik i de mest nærliggende udfordringer.

Hvis du tænker, at din ide har format til det amerikanske marked, så
lad os sammen lægge en plan, for hvordan det kan realiseres.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev på www.eksport-usa.dk, så kvitterer jeg
med min Quick Guide til eksportsucces i USA.

GRATIS workshop

På en 2 timers workshop får du:
•

Mit bud på hvordan du skal indtænke USA
allerede fra ’day one’.

•

Ideer til ’soft landing platforms’, der er
særligt velegnede til din ide.

•

Iværksætter-USA er mere og andet en
Silicon Valley.

•

Konkret input til hvordan du lægger en
strategi for at få et arbejdsvisum til USA.

•

Generel mulighed for at ’pick my brain’
med diverse spørgsmål omkring USA.

2 timers varighed

Charlotte Nytoft
www.eksport-usa.dk

Tlf.: +45 41 60 91 19
Mail: connect@cnr-consulting.dk

MARKEDSFØRING

KUPONHÆFTE 2020

VISUEL IDENTITET

Husk at medbringe denne kupon

Anni, som står bag VirksomhedsSocialisten,
skiller sig ud med sit logo og komplette visuelle
identitet, der bruges på både digitale og trykte
medier.
“Her 1½ år efter opstart er jeg stadig super
begejstret for både ideen til navnet og hele
designpakken.” – Anni
VISUEL INDENTITET pakken indeholder:
• Logodesign
• Design af visitkort, brevpapir og kuvert

SPAR
MINDST
Se mere her ...

IVÆRKSÆT TER-KUPON

Pris 2.500 kr.
Kontakt os på: 9722 4885
Eller: info@reprohuset.dk
Dueoddevej 14, 7400 Herning

40%

VISUEL IDENTITET
REPROHUSET
www.reprohuset.dk

LOGO DESIGN | VISITKORT | BREVPAPIR | HJEMMESIDE

50% RABAT

Webshop, hjemmeside
og identitet
Esens systemet sikrer dig et solidt fundament i form af en hjemmeside eller
webshop. esens er opbygget af af skabeloner, så er der mere tid til at kode og
mere tid på at sælge!
Ønsker du at komme godt fra start med en ny identitet indeholdende logo,
brevpapir og visitkort står vores designere klar til at hjælpe dig igang.
Har du allerede en hjemmeside?
Vi tilbyder til alle iværksættere et gratis digitalt sundhedstjek, normalpris: 2.000,Kursus
Kom på kursus hos Vestjysk Marketing, vi afholder bl.a. kurser i:
- Facebook
- E-mail marketing
- Søgemaskineoptimering
- Google Analytics

HJEMMESIDE ELLER WEBSHOP

50% rabat
Denne kupon giver desuden gratis adgang til alle kurser hos Vestjysk Marketing i 2020,
se aktuel kursuskalender:
www.vestjyskmarketing.dk/om-os/kursuskalender

Du får her en kupon til to timers gratis
sparring eller grafisk arbejde.

Webdesign
Grafisk arbejde

www.offbeatmedia.dk

Markedsføring
Rådgivning

+45 22 37 66 47

info@offbeatmedia.dk

2 Timer

ANDRE
BRANCHER
KUPONHÆFTE 2020

ØNSKER DU VÆKST OG UDVIKLING?
Så er Innovatorium det helt rigtige valg!
Vi har ALT det, de andre kontorhuse har … og MEGET MERE!

FÅ 2 FOR 1 ... OG SPAR 1.850 KR.
Lej en indrettet arbejdsplads i
min. 2 måneder og få den ene
måned GRATIS*

Få syn for sagen på www.innovatorium.info eller kig forbi
– vi byder på en god kop kaffe og en rundvisning.
PS: Vi er beliggende i ”den hvide by” i Birk v/Herning med
gratis parkeringspladser lige ved døren.

”I Innovatorium får vi de professionelle rammer,
der gør at man som startup har faciliteter, som om
man var en stor virksomhed. Vi bruger netværket
herude meget, og fordi man kender hinandens
virksomheder og kompetencer i huset, kan vi trygt
sende en opgave videre, hvis vi får en forespørgsel,
vi ikke selv kan klare.”
- Nicolai M. Olesen, Convey ApS

Birk Centerpark 40 • 7400 Herning
*Tildbuddet er gældende, såfremt der er ledige arbejdspladser.

Iværksætterkupon

Få 1 times gratis
rådgivning om
din IT sikkerhed.

Har du
styr på din
IT sikkerhed
?
partner-it.dk

Bestil en times uforpligtende
vejledning om backup, antivirus,
firewall – og hvordan du bedst
sikrer dine data.

Telefon 72 22 70 78
Birk Centerpark 40, Herning

Kom forbi til én times gratis rådgivning,

hvor vi sammen vil snakke om, hvordan du bedst
beskytter din opfindelse.

TAG PATENT PÅ DET!

Zacco

Birk Centerpark 40, 7400 Herning
Kontakt: Michael Vingborg Kjelstrup
E-Mail: Michael.Vingborg.Kjelstrup@zacco.com

SCANDINAVIAN
FIRM OF
THE YEAR

2016, 2017& 2018

FOTOGRAFEN MICHAEL DAMSGAARD

1 TIMES GRATIS
VISUEL SNAK
OM DIN
FREMTID
25%
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FOTO TIL LANCERING
ELLER PROFIL BILLEDE

fotografen@michaeldamsgaard.dk

| 40 43 86 55

Erhvervsrådgivning
Få hjælp til personalejura, de langsigtede
planer, dine samarbejdskontrakter og
meget mere.
139 kr./md. (ekskl. moms)
Få første måned for 0 kr.
Hør mere på 7227 7227

REVISIONSRÅDGIVNING
KUPONHÆFTE 2020

Medbring denne kupon og få

3 timers
gratis sparring

3 timers
gratis sparring

i forbindelse med opstart
af virksomhed.

i forbindelse med opstart af virksomhed.
Det gælder både, hvis du overvejer at etablere
virksomhed, hvis du er en nyetableret virksomhed,
og hvis du måske skal overtage en eksisterende
virksomhed. Vi står klar som din sparringspartner!
For en revisor er meget mere end den person,
som laver dit regnskab.

partner-revision.dk
Herning 97 12 50 22 | Ikast 97 15 40 22 | Brande 97 18 03 66

Rådgivende Revisorer - med dig i centrum

GRATIS TEST af om din forretningsplan
er bæredygtig inden du går i gang

Der er brug for en revisor
med indlevelse og personligt
format, hvor forventning
forvandles til en selvfølge...
Kvalitetsbevidste løsninger til
såvel store som små virksomheder.

Hvis du vil vide mere så kontakt os på tlf. 97 12 52 44
eller tag et kig på www.vistisenlunde.dk

IVÆRKSÆTTER KUPON
Benyt denne kupon til at få 3 (gratis) timers gode råd
og professionel vejledning i forbindelse med START

Vi hjælper
dig igang...

af virksomhed eller KØB/OVERTAGELSE af en
eksisterende virksomhed.

ANKER HØST registreret revisionsaktieselskab
Østergade 12 DK-7400 Herning Tlf.: +45 97 12 13 77 www.ankerhost.dk CVR: 31 62 65 36

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB

BDO’S RÅDGIVNINGSPAKKE TIL
IVÆRKSÆTTERE INDEHOLDER:

BDO’S RÅDGIVNINGSPAKKE TIL
IVÆRKSÆTTERE INDEHOLDER:

•
•

•
•

5 timers gratis opstartsrådgivning
Informationsfoldere om relevante emner
i en opstartsfase.

Ring på 96 26 38 00 og aftal et besøg hos
BDO, så hjælper vi dig godt fra start.
BDO
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Birk Centerpark 30
7400 Herning
Herning@bdo.dk
www.bdo.dk

5 timers gratis opstartsrådgivning
Informationsfoldere om relevante emner
i en opstartsfase.

Få råd til start!
Blicher’s speciale er mindre og mellemstore
virksomheder. Vi giver 3 timers gratis rådgivning til
iværksættere, nystartede virksomheder eller ved køb
af en virksomhed. Rådgivningen målrettes behovet,
der ikke er ens for alle. Vi arbejder meget med:
• Valget af virksomhedsform
og ejerstruktur
PÅ FORKANT

PÅ FORKANT
MED
MED VIDEN
VIDEN TIL
TIL
• Budget, kalkulationer/prissætning
og sparring
IVÆRKSÆTTERE
IVÆRKSÆTTERE

til forretningsplanen

• Finansiering og etablering af bankforbindelse
• Svar på spørgsmål om skat, moms og andre
forhold ved opstarten
• Etablering af de nødvendige forretningsgange
og bogholderi
• Årsregnskab, selvangivelse m.v.
• Og anden praktisk hjælp til at komme i gang

www.blicher.dk - start@blicher.dk
www.blicher.dk
www.blicher.dk - 97 12 27 00
Herning
Herning -- Silkeborg
Silkeborg -- Aulum
Aulum
Herning - Silkeborg - Aulum

Få råd til start!
Blicher gi’r de
første 3 timer.
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mers
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er uden
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beregning. KonKontakt
takt Blicher
Blicher for
for råd
råd ti
till start
start på
på start@blicher.dk
start@blicher.dk

PÅ FORKANT
MED VIDEN TIL
IVÆRKSÆTTERE

Få 3 timer

med Blicher Revision & Rådgivning

til en god start

CARSTEN OTTOSEN
2523 3710
co@blicher.dk

SARA BORG
2523 3734
sb@blicher.dk

FINANSIEL
RÅDGIVNING
KUPONHÆFTE 2020

Er du den

NYE IVÆRKSÆTTER??!
Så er vi klar til at give dig
råd og vejledning omkring
finansiel rådgivning

Ring og book et møde nu:

Ikast: 97 15 52 55 / Brande: 97 14 81 00

Østergade 21 · 7430 Ikast / Storegade 5 · 7330 Brande / djs.dk

30%
rabat

Aflevér denne kupon og få
30% i rabat på sparekassens
etableringsomkostninger
(dog max kr. 3.000)
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Direktør
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Herning
Fredhøj
filial
Herning
Fredhøj
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4456
3013
Ring
4456
3013

Arnth
Arnth
Stougaard
Stougaard
Direktør
Direktør
Herning
Herning
City
City
filial
filial
Ring
Ring
4456
4456
2612
2612

brha02@handelsbanken.dk
brha02@handelsbanken.dk arst01@handelsbanken.dk
arst01@handelsbanken.dk

Kenneth
Kenneth
Kristiansen
Kristiansen
Direktør
Direktør
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filial
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4456
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5020
kekr01@handelsbanken.dk
kekr01@handelsbanken.dk
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Kontakt erhvervsrådgiver
Kontakt
erhvervsrådgiver
Mathias
K. Nielsen
Lasse
T.
Larsen
mathias.kanstrup.nielsen@nordea.com
Herning, Østergade 4–6
Herning,
55 47
49 96 Østergade 4-6
55 47 49 96
lasse.thorsen.larsen@nordea.dk

JURIDISK
RÅDGIVNING
KUPONHÆFTE 2020

EN GOD START – KRÆVER GOD IVÆRKSÆTTERRÅDGIVNING
• Personlig virksomhed eller selskab?
• Hvem hæfter for eventuel gæld?
• Faldgruber i lejekontrakten?
• Er det lovlig markedsføring?

I VÆ R K S Æ T T E R K U P ON

BOOK DIT FØRSTE MØDE
HOS OS – DET ER GRATIS

• Skal jeg have særeje på min virksomhed?

TLF: 9712 6600
www.adv-eegholm.dk
Advokathuset Eegholm | Kampmannsgade 12 | 7400 Herning

Adv. René Knudsen (H)

Har du styr på juraen i
din virksomhed?
Mange iværksættere har styr på deres produkt, forretningsplan, kundesegmentering og business case, med
andre ord det forretningsmæssige. En central driver for
at få succes som iværksætter er at have styr på juraen.
Hos DAHL er vi eksperter i at bistå opstartsvirksomheder på deres rejse i gennem virksomhedslivscyklussen
– helt fra opstart til exit. Vi har stærke kompetencer i at
bistå iværksættervirksomheder inden for blandt andet
etablering af selskaber og selskabsret, kontraktstyring
og rådgivning om intellectual property.

Vi løfter Danmarks SMV’er til nye højder

Troels Behnke Skak
Specialistadvokat (L)

Tlf. 88 91 92 20
tbs@dahllaw.dk

Vi stiller gerne op til uformel sparring,
samt et gratis opstartsmøde.

Jura til tiden

”Vi tilbyder 3 timers gratis rådgivning i 2020 ved
opstart af virksomhed i Herning og Ikast-Brande
kommuner. Kontakt os for mere information”

Hos Kirk Larsen & Ascanius er tiden og
kunden i centrum. Derfor prioriterer vi:
Tilgængelighed
Faglig kompetence
Konkrete helhedsløsninger

Jesper Ebbesen Schmidt
Partner, advokat
jes@kirklarsen.dk
Mobil 22 69 42 68

Forretningsmæssig fokus
Kort responstid
KIRKLARSEN.DK

TLF. 70 22 66 60

Lotte Gotlieb Andersen
Advokat
lga@kirklarsen.dk
Mobil 27 87 30 26

HOLD DIG OPDATERET

MODTAG ERHVERVSRÅDETS NYHEDSMAIL HVER MÅNED

www.erhvervsraadet.dk

ERHVERVSRÅDETS IVÆRKSÆTTERCAFÉ
2. TIRSDAG I HVER MÅNED

DIN INDGANG TIL SUCCESFULD VIRKSOMHEDSSTART
I HERNING & IKAST-BRANDE KOMMUNE

Se mere på...

www.erhvervsraadet.dk/events

