TURISMEBRANCHEN: Står din virksomhed med

store udfordringer som følge af Corona-krisen?
Early Warning hjælper kriseramte virksomheder.
Klik ind på earlywarning.dk og se hvordan vi kan hjælpe
din forretning.

Early Warning hjælper din virksomhed godt videre
Coronavirus har lukket store dele af Danmark ned og turismen rammes hårdt. Mange
er nødt til at holde lukket og er nødt til at afvise gæster – andre bliver kimet ned med
aflysninger. Er du en af de, der er hårdt ramt af mistede indtægter eller er bekymret for
din virksomheds fremtid og de økonomiske konsekvenser, Coronaindsatsen har for din
virksomhed, så kontakt os for hjælp.
Få rådgivning og sparring om, hvordan du kommer bedst igennem krisen - gratis, uvildig og fortrolig!
Early Warnings rutinerede konsulenter og et korps af ca. 100 frivillige erhvervsfolk er klar til at hjælpe. Du vil blive
mødt af et stort netværk af kompetente og erfarne erhvervsfolk - ofte ledere og ejerledere med erfaring fra egen
virksomhed.

Måske har du blot behov for en at vende din situation med. Måske har du brug for konkret rådgivning til, hvordan du
skal komme videre. Lige meget hvad dit behov er, står vi klar til at hjælpe dig og din virksomhed videre.

Hvad hjælper Early Warning med?
I Early Warning tilbyder vi:
•
•
•

Ledelsesmæssig rådgivning og sparring
Støtte til dig og din familie i en svær tid
Stort netværk af erfarne erhvervsfolk og
insolvensadvokater

Vi har ikke andre hensyn eller ønsker end at hjælpe
dig og din virksomhed. Det er gratis for dig at benytte
Early Warnings tilbud.

Hvordan hjælper Early Warning?

Når du kontakter Early Warning, vil du sammen med
en af vores konsulenter drøfte din situation og skabe
overblik over indsatser og løsninger.
Ofte vil du blive tilbudt rådgivning af en erfaren frivillig
rådgiver med de bedste
forudsætninger for at hjælpe dig.
Du har også mulighed for et møde med en af de dygtige
og uafhængige insolvensadvokater, som vi samarbejder
med (ovenstående sker pt. via telefon eller Skype).

Vores eneste formål er at hjælpe dig!

Den eneste garanti vi på forhånd kan give er, at du bliver mødt med respekt, venlighed og hjælpsomhed. Har du indtil
nu tumlet alene med udfordringerne, vil du opleve en stor lettelse ved at få involveret kompetente folk, hvis eneste
interesse er at hjælpe dig og din virksomhed så godt som overhovedet muligt.
Se mere på www.earlywarning.dk eller kontakt vores konsulenter direkte:

Michael Lynge Hansen

Palle Brun Nielsen

T: 29 49 86 00

T: 21 89 46 02

M: mlh@erhvervshusmidtjylland.dk

M: pbn@erhvervshusmidtjylland.dk

