
Starte-drive-dagen i Narvik: Tekst som kan benyttes på nettsider til samarbeidspartnere. 

 

Starte og drive bedrift i Narvik-regionen 

Gratis dags-seminar for etablerere og nyetablerte 21. januar 2015. 

 

«Starte og drive bedrift dagen» er et gratis arrangement for deg som ønsker å starte egen bedrift, 

eller som allerede har tatt steget og er nyetablert bedriftseier. På én dag, fra kl 09-1420, skal du få 

vite det aller viktigste du trenger, og møte personer du kan ha nytte av – nå og senere. Dagen er lagt 

opp med en rekke korte innlegg og god tid til mingling der du kan få diskutert dine problemstillinger 

på tomannshånd. Vi serverer også en enkel lunsj.  

Erfaringene fra lignende arrangementer er svært gode, der etablerere gir full score for nytteverdi og 

gjennomføring. Meld deg på i dag! 

«Starte og drive bedrift dagen» arrangeres av Brønnøysundregistrene i samarbeid med nasjonale og 

lokale samarbeidspartnere. 

Her er noen av innleggene: En nystarter forteller om sine erfaringer. Din lokale 

gründerhjelp/gründerveiledning. Brønnøysundregistrene - valg av selskapsform, navne valg og 

registrering. Altinn – næringslivets nettportal. Innovasjon Norge - aktuelle tjenester/tilbud. Lokale 

banker - enklere bank for bedriften. Skatteetaten - skatt og avgift. Patentstyret – patent varemerke 

og design. NAV – etableringshjelp, pensjon og forsikring. Arbeidstilsynet – ny i arbeidslivet. Føre eget 

regnskap eller sette det bort til regnskapskontor. Markedsføring - bruk av sosiale medier og andre 

kanaler. 

 

Fakta: 

Sted: Høgskolen i Narvik, auditorium 6 
Dato: 21. januar 2015 
Tidspunkt: kl. 0900 – 1430 
Pris: Gratis for deg som deltaker 
Påmelding og program: http://brreg.pameldingssystem.no/registration/66 
For mer informasjon kontakt: Brønnøysundregistrene: Sturla Winther, 971 52 743 eller 
sturla.winther@brreg.no  
 

   

  

http://brreg.pameldingssystem.no/registration/66


På Starte og drive bedrift-dagen i Narvik 21. januar 2015 får du: 

• Lære hva som skal til for å starte egen bedrift 

• Mange foredrag og gode tips for å få en god oppstart  

• Møte en nystarter som forteller om sine erfaringer  

• Få inspirasjon til å våge og ta steget 

• Utvide ditt nettverk og treffe andre som tenker å starte egen bedrift 

• Mye nyttig informasjon også for de som nylig har etablert egen bedrift  

• Treffe foredragsholdere og utstillere som kan hjelpe deg i den fasen du er i, på stand eller 

personlige møter 

 

 

 


