
Brenner du for en idé og ønsker innspill på hvordan du kan utvikle den videre?

Går du med tanker om å starte egen bedrift, men lurer på hvor du skal begynne?

Har du bestemt deg for å satse og ønsker gode støttespillere på veien?


20.oktober starter vi opp etablererkurs som går over fem kvelder.  Kurset legger  
opp til aktivt arbeid med din egen forretningsmodell, og det blir gjennomgang av 
en rekke temaer som er viktige om du ønsker å starte din egen virksomhet.  
Gjennom kurset får du et nettverk av medgründere og gode støttespillere,  
trygghet på veien videre, utarbeidet et utkast til din forretningsplan og  
trening i å presentere prosjektet ditt.  
Du vil også få tilbud om inntil seks timer individuell veiledning.  

20.oktober 3.november 10.november 17.november27.oktober

Kunde og marked

Vi fokuserer på  
din kunde og kundens 

behov. Vi ser på  
størrelsen på markedet  
du skal inn i og hvordan 

konkurransen ser ut i 
markedet. 

Kurset ender ut med 
du skal presentere 
din idé for et panel  
som gir deg råd for 

veien videre. 

Vi dypdykker inn i  
din løsning. Hvordan 
ønsker du at kunden  
skal oppleve å kjøpe 
tjenester og produkt 
av deg? Hva skal din  
bedrift være spesielt  

god på? Hvordan  
tjener du penger?

Hvilke partnere  
og kjerneaktiviteter 

har du? Hva er  
bedriftens story?  

Hvordan markedsfører 
du din bedrift?

Vi jobber oss gjennom 
det praktiske.  

Hva skal til for å  
etablere en bedrift? 

Og hvordan skal  
det finansieres?

Din unike løsning Bedriftens story Hva skal til? Pitch

Pris: Kr 1.100,- per deltaker (første kurskveld er gratis).  
I tillegg til fem kurskvelder inkluderer prisen inntil seks 
veiledningstimer. 

Spørsmål stilles til Hilde Tveiten Døvre i Valdres Næringshage.  
Tlf 90018681

Påmelding:  
www.etablererkursinnlandet.no innen 14.oktober  

Etablererkurs i Valdres

DETTE SKJER PÅ 
SAMLINGENE: 

http://www.etablererkursinnlandet.no

