Är du ny i Sverige?

Har du någon gång
funderat på att starta
eget företag?

Highway to Business
kan vara lösningen för
dig.

VAD KAN VI ERBJUDA DIG?

Vi hjälper dig att utveckla din ide i ett
individanpassat program med hjälp av våra
engagerade affärsutvecklare och vårt
välkända nätverk. Allt detta kostandsfritt med sex
månaders aktivitetsstöd från
Arbetsförmedlingen.

ETT 3-STEGSPROGRAM

VEM KAN SÖKA?

Vi välkomnar dig som har erfarenhet av att driva
ett företag eller dig som vill starta eget och
som har en affärsidé. Utöver detta så tillhör du
Arbetsförmedlingens etableringsgrupp.

VAD FÖRVÄNTAR VI OSS AV DIG?
•

Steg 1: Inspiration till att starta ditt eget 		
företag.
- Lär dig mer om programmet!

•
•
•

Steg 2: Utvärdera och utveckla din affärsidé.		
- Är din affärsidé bra?

•

Steg 3: Vi hjälper dig att utveckla och starta 		
ditt företag.
- Gå från en idé till ett företag!

Att du aktivt deltar i gemensamma
aktiviteter.
Att du vill och har förmåga att engagera dig
på heltid eller till minst 50 %.
Att du arbetar mot de mål som du och din
affärsutvecklare har kommit överens om.
Att du delar med dig av dina erfarenheter,
utmaningar, mål och visioner.

HIGHWAY TO BUSINESS 3-STEGSPROGRAM

Vill du starta
eget?

Bli inspirerad

Steg 1: 1 timme

Presentera din idé
& få den validerad
av marknadens
bästa affärsutvecklare

Steg 2: 8 timmar

Vi hjälper dig
utveckla och
starta ditt
företag
Steg 3: Upp till 6 månader

VIKTIGA DATUM

Besök vår hemsida:
www.malmobusiness.com/highway.

HUR ANSÖKER DU?

Kontakta din lokala handläggare på
Arbetsförmedlingen eller kontakta Buyamin Zulal,
projektledare på Arbetsförmedlingen:
buyamin.zulal@arbetsformedlingen.se
Tel nr: 010-4873490

OM HIGHWAY TO BUSINESS

Highway to Business har utvecklats av Malmö stad,
Almi, Arbetsförmedlingen och Tillväxt Malmö, med
hjälp av professionella affärsutvecklare. Projektet
finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF).
Highway to Business har också projektnamnet
“Samverkan för ökat entreprenörskap”.
Om du vill veta mer, kontakta din lokala
handläggare på Arbetsförmedlingen.

ANSÖK NU!

FRÅGOR?

Om du har ytterligare frågor angående
projektet vänligen ta kontakt med projektledare
Fadi Barakat.

Malmö stad
Fadi Barakat
Fadi.Barakat@malmo.se
073-7095381
Almi IFS
Darja Smisovsky
darja.smisovsky@almi.se
0705-102694
Arbetsförmedlingen
Buyamin Zulal
buyamin.zulal@arbetsformedlingen.se
010-4873490
Tillväxt Malmö
Jan-Erik Bengtsson
jan-erik.bengtsson@tillvaxtmalmo.se
0709-743519

