FOR VIRKSOMHEDER

SKYD GENVEJ
TIL

VÆKST

Har du ambitioner for din virksomhed og drømmer om at se den vækste? Vores
erfarne virksomhedskonsulenter er klar til at hjælpe dig med at gennemskue mulighederne og finde din hurtigste vej til vækst. Vi har et bredt netværk og værdifulde tilbud!
DELTAG I ET VÆRDISKABENDE NETVÆRK

Styrk din indsigt i forretningsudvikling i samarbejde med andre virksomheder, som står med
lignende faglige, juridiske eller sektorspecifikke
problemstillinger. Vi skræddersyer forløbet ud
fra gruppens behov, og sørger for eksterne konsulenter, der kan bidrage med værdifuld viden.

”Igen har Erhvervshus Midtjylland
haft blik for CeramicSpeeds behov,
og det kan vi ikke rose dem nok for.
De bliver ved med at komme med
relevante tilbud til os”
CEO og founder, Jacob Csizmadia - CeramicSpeed

SKAL VI TAGE EN SNAK?

SEMINARER, DER FÅR DIN VIRKSOMHED
TIL AT VÆKSTE

Det går stærkt. Du drifter, og det er svært altid at være to skridt foran. Vi har tilrettelagt
en række særlige udviklingsseminarer, hvor du
får nye kompetencer og værktøjer til at vækste
din virksomhed. Det er en enestående mulighed for at udvide dit netværk med andre ligesindede virksomhedsledere.

FÅ EN VÆKSTINVESTERING

Står du over for en strategisk udfordring, hvor
ny viden er løsningen, så du kan vækste din
virksomhed? Så vil vi gerne investere i dig. Vi
har mulighed for at medfinansiere op til halvdelen af udgifterne til en rådgiver. Det vil sige
rådgivning fra en ekstern konsulent med speciale i netop det, der kan accelerere udviklingen
i din virksomhed. Det kan for eksempel være
rådgivning inden for teknologiske, organisatoriske, juridiske eller afsætningsmæssige forhold.

Tag fat i projektleder Lars Mønsted Nielsen
RING: 21 89 25 00
MAIL: lmn@erhvervshusmidtjylland.dk

For at komme i betragtning skal du have mellem 5-249 ansatte og vækstambitioner for din SMV. Dit CVR-nr. skal være over 3 år og registreret i region Midtjylland.

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

