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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

Når du tager kontakt til rådgiverne
i dette kuponhæfte, så husk at få
afstemt, hvornår dialogen går fra
gratis rådgivning til en konkret opgave,
der udløser en faktura.

FORRETNINGSUDVIKLING
KUPONHÆFTE 2021/2022

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

FÅ SPARRING TIL UDVIKLING AF
DIG OG DIN VIRKSOMHED.

IVÆRKSÆTTER KUPON

Med 25+ års praktisk erfaring i bagagen med mange
forskellige virksomheder, hjælper vi dig gerne med, at:
 Lave / justere din strategi
 Lave mål og planen for at nå dem
 Prioritere dine indsatser
 Kende dig selv og dine styrker/svagheder bedre
Eller noget helt andet som du har behov for, i forhold til at
du og din virksomhed kan levere de bedst mulige
resultater.
Vi vil se frem til at hjælpe dig godt på vej
Birk Centerpark 40 , 7400 Herning
Tel. 22 91 50 08

Ring 22 91 50 08
eller
skriv til info@zephyrconsulting.dk

Skal din iværksættervirksomhed

ud på eksportmarkeder?
Ved at tænke eksport ind i din forretningside fra ”day one” så er du godt på
vej til at blive blandt de mest succesfulde danske virksomheder. Fordi virksomheder, der eksporterer, klarer sig bedre under kriser, end virksomheder
der kun orienterer sig mod et begrænset hjemmemarked.

GRATIS 2 timers workshop:

Stå stærkt på

internationale markeder
I 2020 udgav jeg bogen Export Across the Pond, hvor jeg deler min
erfaring om at sælge udenfor sit hjemmemarked.
Når du booker en 2 timers gratis workshop, får du et eksemplar af
min bog, som du ellers kan købe på SAXO eller AMAZON.

GRATIS workshop 2 timer
Bogen Export Across The Pond

I mere end 35 år har jeg arbejdet med
eksport til både Tyskland og USA.
På en 2-timers workshop deler jeg min
erfaring og du får input til:
•

Markedsvalg og kundesegmenter

•

Hvordan du finder soft-landing
platforms i udlandet

•

Ideelle salgskanaler

ExportAcrossThePond.com

Tlf.: +45 41 60 91 19
Mail: connect@cnr-consulting.dk
Charlotte Nytoft
www.exportacrossthepond.com

MARKEDSFØRING

KUPONHÆFTE 2021/2022

Husk at medbringe denne kupon

VISUEL IDENTITET

SPAR minimum
50%

Enhver virksomhed bør have et logo og
en visuel identitet som man forbinder
med virksomhedens værdier.

REPROHUSET
www.reprohuset.dk

Sammen skaber vi et flot design
efter dine tanker og ønsker.
Visuel Identitet pakken indeholder:
• Logodesign
• Design af visitkort
Pris: 2.000 kr.

IVÆRKSÆT TER KUPON

VISUEL IDENTITET

Kontakt os på: 9722 4885
Eller: svend@reprohuset.dk
Dueoddvej 14, 7400 Herning

REPROHUSET
www.reprohuset.dk

LOGO DESIGN | VISITKORT

ideal.shop er for dig der ønsker
en ekstra smart hjemmesideeller webshopløsning til en
opstartsvenlig pris
Gratis dansk support
Simpel administration
Altid opdateret og sikker
Prøv ideal.shop gratis i en
ubegrænset prøveperiode

Med denne
kupon får du

50% rabat på vores STANDARD

abonnement i 6 måneder

25% rabat på vores PRO

abonnement i 6 måneder
Ring og hør mere
på Tlf. 42 90 02 03
eller book et telefonisk
møde på cc@ideal.shop

ER DU USIKKER PÅ, HVORDAN DU
FÅR SUCCES PÅ DIGITALE MEDIER?
Så book 1 times gratis rådgivning hos Offbeat media
ApS og få en gratis SEO rapport med i prisen.

KONTAKTOPLYSNINGER
Industrivej Nord 26
7490 Aulum
Tlf. 2237 6647
info@offbeatmedia.dk
*Kan ikke omregnes til grafisk arbejde, webdesign eller oprettelse
af annoncering

ANDRE
BRANCHER
KUPONHÆFTE 2021/2022

VI ER MERE END
BARE ET KONTORFÆLLESSKAB
Innovatorium er et innovativt hus som gavner din virksomhed. Du får unikke rammer og faciliteter, der skaber
de bedste forhold for iværksættere og virksomheder i
vækst. Her får du faciliteter som en stor virksomhed helt
fra starten og adgang til værdifuldt netværk.
Se alt du får med på innovatorium.dk
eller kontakt os for en rundvisning.

FÅ 2 FOR 1..
- SPAR 1.950,-

BIRK CENTERPARK 40
7400 HERNING

Lej et skrivebord i vores fælleskontor Inno-office
i min. 2 måneder og få den ene måned GRATIS*
Du får:
9 Indrettet arbejdsplads i fælleskontor
9 Adgang til Innovatorium 24/7
9 Unikt fællesskab med andre virksomheder
9 Adgang til alle vores faciliteter
9 Masser af faglige og sociale arrangementer
9 Møbler, rengøring og internet med i prisen

*Tilbuddet er gældende, så længe der er ledige skriveborde.

Rådgivning inden for Bæredygtigt IT
og Grøn forretning
Bæredygtighed Life Cycle Assessment
IFGICT – ICT Standard © Audit
Coaching, workshop om bæredygtighed,
grøn omstilling og FN’s verdensmål
Bæredygtigt byggeri og rådgivni
ng inden
for byggeri og anlægsprojekter
Certificeret brandrådgivning i
brandklasse 2

En god
grøn re
jse har
en posi
brug fo
tiv og m
r
ålrettet
s
tart..
Book jer

es første m
øde hos os
!

Helt Gratis

contact@
partnerc
onsult.d
k
22

48 535
5192 535 7
7
https://pa
rtnerconsu
lt.dk

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

FÅ 1 TIMES GRATIS
SPARRING OM DIT FRAGTOG LOGISTIKSETUP
Freightsolution er din neutrale sparringspartner
omkring fragt og logistik, hvad enten du allerede
er etableret eller nyopstartet.
Vi ønsker at skabe gennemsigtighed i din
transport, så du kan tage kontrollen over dine
fragtomkostninger.

FÅ INDBLIK I DINE TRANSPORTOMKOSTNINGER • FÅ TIPS TIL OPTIMERING • FÅ SVAR PÅ DINE FRAGT OG LOGISTIK SPØRGSMÅL • FÅ GENNEMSIGTIGHED
www.Freightsolution.io
Birk Centerpark 40, Herning

+45 61404443
info@Freightsolution.io

Erhvervsrådgivning
Er
du selvstændig,
Få hjælp til personalejura,
de langsigtede
freelancer
eller
har
planer, dine samarbejdskontrakter og
megetselvstændigt
mere.
du
139 kr./md. (ekskl. moms)
bierhverv?
Få første måned for 0 kr.

Få sparring på ansættelsesbeviser og freelancekontrakter
samt
adgangpå
til 7227
en fordelagtig
Hør mere
7227 pensionsopsparing.
Se alle fordelene på krifa.dk/erhverv

The White Box tilbyder et unikt innovations-setup for
upcoming mode- og livsstil brands, hvor kreativitet og
kommerciel succes flyder sammen.
Her får ambitiøse startups mulighed for at accelerere
deres udvikling i tæt samarbejde med andre
iværksættere, investorer og partnere. Som iværksætter
får du adgang til en komplet forretningsplatform,
et acceleratorprogram og et team af dedikerede
kompetencer, der sætter gang i væksten.

www.thewhitebox.dk | info@thewhitebox.dk | Tlf. 71 99 19 93

For nye mode og
livsstil brands
Få en times gratis rådgivning og få en
vurdering af udviklingsmulighederne for dit
nye mode/livsstil brand.

REVISIONSRÅDGIVNING
KUPONHÆFTE 2021/2022

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
Drømmer du om at starte noget nyt –

Benyt denne kupon til at få 3 (gratis)
timers gode råd og professionel vejledning i forbindelse med START af
virksomhed eller KØB/OVERTAGELSE
af en eksisterende virksomhed.

eller har du allerede taget springet?
Besøg www.ankerhost.dk/iværksætter
og læs mere om hvad vi tilbyder.
ANKER HØST registreret revisionsaktieselskab
Østergade 12 | 7400 Herning | Tlf.: 9712 1377 | ankerhost.dk

GØR DET,
DU ER BEDST TIL
– og lad BDO om resten

Spring ud i iværksætterlivet i dag med 5
timers gratis sparring.
Hos BDO hjælper vi startup-virksomheder med at komme
godt i gang, så virksomheden får de bedste betingelser for
succes.
Ring på 96 26 38 00 for at aftale et uforpligtende besøg
hos BDO, eller besøg vores startup-univers på
www.bdostartup.dk

BDO’s rådgivningpakke
til iværksættere indeholder
• 5 timers gratis rådgivning til iværksættere
og startup-virksomheder.
• Informationsfoldere om relevante emner
inden for iværksætteri og etablering af
virksomhed.
Kontakt BDO
Birk Centerpark 30, 7400 Herning
herning@bdo.dk - www.bdo.dk

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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start på
på start@blicher.dk
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PÅ FORKANT
MED VIDEN TIL
IVÆRKSÆTTERE

Få 3 timer

med Blicher Revision & Rådgivning

til en god start

CARSTEN OTTOSEN
2523 3710
co@blicher.dk

JOHANNA FAGRAKLETT
2523 3713
jf@blicher.dk

FINANSIEL
RÅDGIVNING
KUPONHÆFTE 2021/2022

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

vestjyskbank.dk/ikast
vestjyskbank.dk/brande

30%
rabat

Aflevér denne kupon og få
30% i rabat på bankens
etableringsomkostninger
(dog max kr. 3.000)

ub Kuponhæfte 2019-210x99-nov18.indd 1

19-11-2018
10:32:52
StartersHub
Kuponhæfte
2019-210x99-nov18.in
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At starte egen virksomhed kræ
maven og dedikation. Det kræv
godt økonomisk fundament.

Vi tilbyder dig:
• 1 times uforpligtende økonom

• Overblik
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• Rådgivning
med
lokal og glob
4456
3013
Ring
4456
3013 HerningRing
Ring
4456
4456
2612
2612
Ring
Ring
4456
4456
5020
5020
HerningRing
Fredhøj
filial
City
filial
Ikast filial

brha02@handelsbanken.dk
brha02@handelsbanken.dk
arst01@handelsbanken.dk
arst01@handelsbanken.dk
kekr01@handelsbanken.dk
kekr01@handelsbanken.dk
Ring 4456
3013
Ring 4456
2612
Ringbank,
4456
5020
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• 25% rabat på Handelsbanke
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tilmaks.
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dog
5.000 kroner

omkostninger, dog maks. 5.0

(gældende frem til 31/122020)

(gældende frem til 31/122020)

Vi hjælper
digfor
meden
at finansiel
komme i mål
Har
du brug
med dine iværksætterdrømme
rådgiver
for at udvikle din
– med finansiel rådgivning og et
virksomhed?
bæredygtigt fokus.
Hos Nordea
du finansiel
rådgivning
om alt fra din
Fortæl
os omfår
dine
planer for
virksomheden,
virksomheds økonomi og investeringer til hvordan du
så hjælper
vi dig med at virkeliggøre dem.
træffer de bæredygtige valg for din virksomhed. Så

kan du med ro i sindet fokusere på dét, du brænder for.

Kontakt os for et møde, eller læs mere på
Fortæl os om dine planer for virksomheden, så hjælper
nordea.dk/erhverv.
vi dig med at virkeliggøre dem. Kontakt os for et møde,
eller læs mere på nordea.dk/erhverv.

Virkeliggør
dine planer
med
Gratis
rådgivning
og 50%
rådgivning og -50% på
på gratis
etableringsomkostninger
etableringsomkostninger i
til Nordea
i hele 2019
2021 hos Nordea

Kontakt erhvervsrådgiver

Kontakt erhvervsrådgiver
Mathias K. Nielsen
Lasse T. Larsen
Østergade 4–6, Herning
Herning, Østergade 4–6
E-mail:
55 47 49 96
mathias.kanstrup.nielsen@nordea.com
lasse.thorsen.larsen@nordea.dk
Telefon: 55 47 49 96

JURIDISK
RÅDGIVNING
KUPONHÆFTE 2021/2022

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?

Vi stiller gerne op til uformel sparring
samt et gratis opstartsmøde

Mange iværksættere har styr på produktudvikling,
forretningsplan, kundesegmentering og business
case, med andre ord det kommercielle. En central
driver for at få succes som iværksætter er at have
styr på juraen.
Hos DAHL er vi specialister i at bistå opstartsvirksomheder på deres rejse gennem virksomhedscyklussen – fra opstart til exit. Vi har stærke
kompetencer i at bistå iværksættervirksomheder
inden for blandt andet etablering af selskaber,
udarbejdelse af ejeraftaler, kontraktstyring og
rådgivning om beskyttelse af imaterielle rettigheder.

Siw Ryan

Advokat
sry@dahllaw.dk
61 91 51 56

Troels Behnke Skak
Advokat (L)/Partner
tbs@dahllaw.dk
61 91 51 08

Jura til tiden

”Vi tilbyder 3 timers gratis rådgivning i 2021/2022
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
Forretningsmæssig fokus
Kort responstid
KIRKLARSEN.DK

TLF. 70 22 66 60

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

HOLD DIG OPDATERET

MODTAG ERHVERVSRÅDETS NYHEDSMAIL HVER MÅNED

www.erhvervsraadet.dk

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

Se mere på...

www.erhvervsraadet.dk/events

