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– BLIV SELVSTÆNDIG!

Få en god start på din kommende 
tilværelse som selvstændig med rådgivning 
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RÅDGIVNING VED START AF VIRKSOMHED 
I MARIAGERFJORD KOMMUNE

Kontakt os
Mariagerfjord Erhvervsråds team af  
certificerede iværksætterrådgivere:

Kontakt os på: 70 22 28 20  •  www.mfer.dk
Majsmarken 1 • 9500 Hobro

Jacob Møllersgade 4 • 9560 Hadsund

Iværksættercafé
Ud over den indledende vejledning ved vores 
iværksætterrådgivere kan du supplere din viden og 
dermed styrke dine muligheder for succes ved at  
deltage i en eller flere iværksættercaféer. 

Bliv klogere, deltag i netværk og mød andre  
På iværksættercaféerne kan du møde iværksætter-
rådgivere, professionelle eksterne rådgivere fra forskellige 
brancher samt andre iværksættere, der er eller har været 
i samme situation som dig selv. Her kan du høre korte 
oplæg, snakke kort om mere konkrete ting med en ekstern 
rådgiver eller netværke med de øvrige iværksættere. Det 
er gratis at deltage, og det kræver ikke et CVR-nummer.

Læs mere om caféerne og tilmelding på www.mfer.dk. 

“Vi havde mange spørgsmål, da vi ville starte virksomhed. Før 
start kontaktede vi Erhvervsrådets iværksætterrådgivere. Vi har 
fået sparring til forretningsplanen, og har fået en del ekstra input 
på vor oprindelige forretningsidé. Resultatet blev en projektplan 
med et godt overblik over de mange delelementer, der skal 
på plads for at få en god start. Helt konkret har vi fået en 
økonomisk indsprøjtning til startkapitalen via LAG-Himmerland, 
ligesom vi selvfølgelig har benyttet de gratis rådgivningstimer, 
som Erhvervsrådet tilbyder”.  

Lone Bladt og Martin Jensen, www.smagspaletten.dk  
& Bladts Glutenfri Bageri, Hadsund.



Gratis
Iværksætter-
afklaring

Iværksætterforløbet
Kontakt Mariagerfjord Erhvervsråd – Vi kan besvare dine 
spørgsmål og rådgive dig om iværksætteri og livet  
som selvstændig.

De første møder – I dialog med en af vores iværksætter-
rådgivere bliver du ført igennem en afklaringsproces, hvor vi 
bl.a. drøfter din idé, markedet, kunderne, finansieringen og dine 
personlige kompetencer. Sammen kommer vi frem til en god 
forretningsplan, hvilket gør dig berettiget til at deltage i NiN StartUp. 

NIN StartUp – I NiN StartUp, får du 6 timer til ekstern 
rådgivning samt 2 timer til fortsat lokal rådgivning ved en 
egenbetaling på 1000 kr. inkl. moms. Den eksterne rådgiver  
kan fx være revisor, advokat, grafiker el.lign.

Camp Light – Som iværksætter med klart udviklingsmæssigt 
potentiale får du mulighed for at deltage i Camp Light, hvor du 
kan undersøge dine muligheder for at blive vækstiværksætter.

Har du ambitioner om vækst?
Til de iværksættere, der har evnerne og potentialet til at 
vækste, har vi to programmer til vækstiværksættere: ViP – 
Vækstiværksætter og ViP+ Vækstboost.

Med disse tilbud har du som vækstiværksætter mulighed for 
at få tilsagn på hhv. 15.000 kr. og 50.000 kr., ligesom du også 
kan få op til 25 timer med en vækstguide, som kan hjælpe 
dig yderligere. Samtidig får du også mulighed for at deltage i 
camps med konkrete temaer. Der er en række adgangskrav samt 
egenbetaling for at kunne deltage.

Vil du høre mere om dine muligheder, så kontakt os –  
se kontaktoplysningerne på bagsiden af brochuren.

Erhvervsrådets tilbud til lokale 
iværksættere:
• Kompetent og fortrolig vejledning fra Erhvervsrådets 

iværksætterrådgivere både før, under og efter 
opstart af virksomhed. Vi hjælper mere end 100 
iværksættere om året.

• 6 timers ekstern rådgivning.

• De to koncepter: ´Kom-i-gang-lokaler´, der tilbyder 
3 måneders gratis husleje, samt ´Kom-i-gang-
skrivebord´, der tilbyder basale kontorfaciliteter.

• Vejledning om finansieringsmuligheder og risikovillig 
kapital – herunder vores lokale program ’Concept 
Mariagerfjord’, hvor der kan bevilges lån på kr.  
0,5-1 mio. til vækstiværksættere, nye aktiviteter og 
tilflyttende virksomheder. 

• 1 års gratis prøvemedlemskab for iværksættere. 
Mariagerfjord Erhvervsråd har over 450 medlemmer, 
hvilket placerer os blandt de største erhvervsråd i 
Danmark.

Vi hjælper og følger dig under  
og efter dit iværksætterforløb.

www.NordjyskNewBizz.dk.  

Kontakt os på: 70 22 28 20
www.mfer.dk
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NÅR DU STARTER VIRKSOMHED:
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NÅR DIN VIRKSOMHED ER ETABLERET:


