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KURSEN ÄR GRATIS!

Start-up Fast Track - 2018 
Intensivkurs i företagande för utrikesfödda 
entreprenörer

Vill du starta ett företag i Sverige? Du kanske har 
erfarenhet av att driva företag i andra länder?

Eller har du en bra idé som du vill få 
hjälp och stöd att vidareutveckla?  
Start-up Fast Track är en intensiv 
kurs för dig som vill starta och driva 
företag i Sverige. 

Denna kurs passar dig som har 
ett intresse för entreprenörskap 
och idégenerering. Under kursen 
får du möjlighet att under fem 
tillfällen utveckla din företagsidé, 
samt lära dig mer om den svenska 
marknaden.  

Kursen innehåller också praktiska 
övningar i att starta och driva företag 
i Sverige. 
 
 
 

Språk: Lätt svenska med stöd på 
engelska, arabiska, somaliska, 
turkiska och persiska.  

Kursen är kostnadsfri!

Datum: Kursen går löpande under hösten 2018.
Var: One Stop Future Shop - Business Centre, Vårväderstorget 1, Hisingen
Kontakt: Çağlar Önal, caglar.onal@vastrahisingen.goteborg.se, 073- 666 05 37



Lätt svenska + Arabisk tolk 
Dag 1 tisdag 13/11 kl 13-16
Dag 2 tisdag 20/11 kl 13-16
Dag 3 tisdag 27/11 kl 13-16 
Dag 4 onsdag 5/12 kl 17-19

Dag 1
- Olika sorters företag
- Utveckla din idé  
- Presentera din idé

Dag 2
- Hitta kunder & reklam
- Lagar & regler
- Affärsplan
- Utveckla din idé 
 
Dag 3
- Ekonomi & juridik
- Hitta finans, hitta lokal
- Köpa & sälja företag
- Presentera din idé
 
Dag 4
- Träffa nya kontakter
- Diplom
- Presentera din idé framför jury

Lätt svenska + Farsi tolk 
Dag 1 onsdag 14/11 kl 13-16
Dag 2 onsdag 21/11 kl 13-16
Dag 3 onsdag 28/11 kl 13-16 
Dag 4 onsdag 5/12 kl 17-19

Lätt svenska + Övriga språk  
(tolk bokas vid behov)
Dag 1 torsdag 15/11 kl 09-12
Dag 2 torsdag 22/11 kl 09-12
Dag 3 torsdag 29/11 kl 09-12  
Dag 4 onsdag 5/12 kl 17-19

Kursinnehåll:
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exempel: MAT - Container Kitchen

Start-up Fast Track 2018
En introduktion till svenska marknaden och olika branscher.

31/10 kl 17.00-18.30 eller  7/11 kl 17.00-18.30

Adress: Vårväderstorget 1

Schema:

Kursen är gratis!


