
 

 

Företagsfrämjarträff för aktörer i Kronoberg 

1 december KL. 11.00-15.00, Växjö Konserthus 
EN DAG OM HUR FRÄMJARE TILLSAMMANS KAN UTVECKLA NYA FÖRETAG I KRONOBERG 

 

Nyföretagandet i Kronoberg har länge legat på relativt låga nivåer, vilket bidragit till 

att Business Region Kronoberg* startat ett projekt där ett av målen är att öka antalet 

nystartade företag. Överlevnadsgraden för de nystartade företagen är delvis 

beroende av vilken hjälp och vilket stöd som ges längs vägen. Alla vi som jobbar med 

entreprenörerna har mycket att vinna på ett gott samarbete företagsfrämjare emellan 

för att många och välmående företag ska startas i Kronoberg. Sedan tidigare finns ett 

etablerat samarbete mellan de offentligfinansierade företagsfrämjarna men för att öka 

både nyföretagandet och överlevnadsgraden finns behov av en bredare samverkan 

mellan alla de aktörer som kommer i kontakt med nyföretagare. 
 

Syftet med träffen är att arbeta fram hur vi kan arbeta tillsammans för att stimulera 

nyföretagande i länet, samt öka överlevnadsgraden för de som valt att starta eget. 

Ambitionen i projektet är att arrangera en årlig träff för de aktörer som involveras i en 

företagsstart och den här träffen blir den första. Vi lär känna varandra, delar 

erfarenheter och hjälps åt för att hitta bra vägar till samarbete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Business Region Kronoberg är ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets 8 kommuner och samordnas av Region 

Kronoberg via en gemensam avsiktsförklaring.  



 

 

 

Program 

11.00 VÄLKOMNA 

Region Kronoberg hälsar välkomna med ett inledande föredrag om nyföretagande i 

länet ur olika perspektiv. 

12.00 MINGELLUNCH 
Passa på att nätverka med gamla och nya kontakter.  

13.00 WORKSHOPS OCH GRUPPDISKUSSIONER 

Hur kan vi på bästa sätt jobba tillsammans för att bidra till fler och välmående 

nystartade företag? 

14.30 MINGELFIKA 

En möjlighet till att fortsätta diskussionerna och initiera nya samarbeten.  

 

 

Medverkan är konstadsfri och anmälan sker via länken nedan, senast 19/11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Klara Bigelius, Region Kronoberg 

0790 67 53 92, klara.bigelius@kronoberg.se 

Mer information 

www.businessregionkronoberg.se 
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