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Kursus giver iværksættere 360 graders perspektiv på forretningen
Rønnedevej 9

For at få succes med en ny virksomhed kræver det, at forretningsideen er
gennemarbejdet og gjort til et bæredygtigt koncept, der kan tjenes penge på.

4100 Ringsted

Mandag den 26. oktober starter Ringsted Erhverv og Køge Erhvervsservice og en
ny omgang iværksætterkursus. Her får kursisterne indblik i, hvordan de kan
udvikle en levedygtig virksomhed.

Dir.: +45 57 62 82 07

Det er ikke nok at kende reglerne for SKAT, moms og regnskab, hvis man skal
have succes med at starte en ny virksomhed. Rigtig mange glemmer, at der også
skal styr på, hvor indtjeningen kommer fra, hvem de rette kunder er, og hvilke
produkter der giver mest mening i forhold til kunderne.

www.ringsted.dk

Tel.: +45 57 62 82 00
Mail.: RM@RINGSTED.DK
efkcenter@ringsted.dk
EAN: 5798007643362

Netop de overvejelser kommer kursisterne igennem over syv aftener på kurset,
så de får et solidt fundament at arbejde videre med deres virksomhed fra.
Kursus gav klarhed
Kostvejleder Nanna Lynge, som er tidligere kursist på iværksætterkurset, kan
nikke genkendende til det et manglende fokus på indtjening, kunder og
kerneprodukt.
”I forbindelse med at jeg startede virksomhed, havde jeg brug for at få styr på
begreber som moms, skat, cvr-nummer og regnskab, så jeg meldte mig til et
iværksætterkursus udbudt af Ringsted Kommune. Hvad jeg ikke vidste var, at jeg
havde endnu mere brug for, at få fokus på mine kerneprodukter, min elevatortale,
forskellige kundegrupper og min markedsføring. Der blev sat fokus på alle emner
med inspirerende undervisning, meget relevante opgaver, super spændende
foredragsholdere og sparing mellem kursister. Jeg føler mig klædt godt på til at
kunne arbejde videre med udviklingen af min virksomhed”, siger Nanna Lynge, der
har virksomheden kostvejledningen.dk

Hele vejen rundt om den gode idé
Siden 2011 har Ringsted Erhverv og Køge Erhvervsservice afholdt
iværksætterkurser i fælleskab. Fokus på disse kurser har netop været at komme
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hele vejen rundt om virksomhedsidéen, så kursisterne efterfølgende har en
fornemmelse af, om det er et solidt koncept, de har på hånden, eller der skal
arbejdes lidt mere hjemme på tegnebrættet.
”Det er vigtigt for os at give iværksætterne et realistisk billede af, hvad de går ind
til, men også at sparre på at gøre deres idéer til stærke forretningskoncepter. Det
er kurserne en oplagt mulighed for. Her sidder nemlig, ud over os konsulenter og
rådgivere, også ca. 20 andre iværksættere som kommer med input til hinanden.
Det er en unik mulighed for at trykprøve sin idé”, siger erhvervskonsulent og
kursusleder i Ringsted Ditte Lichinger Jessen.
Nyt hold starter snart i Ringsted
Det er stadig ledige pladser på næste runde af iværksætterkurset, som starter i
Ringsted den 26. oktober. Kurset er for borgere i henholdsvis Ringsted og Køge
som går med en iværksætter i maven eller som lige har startet virksomhed. Det
koster 800,- at deltage på det syv moduler lange forløb og man kan læse mere
om kurset på www.ringsted.nemtilmeld.dk eller kontakte erhvervskonsulent
Ditte Lichinger Jessen på tlf.: 41 77 02 75.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst:
Erhvervskonsulent Ditte Lichinger Jessen på tlf.: 41 77 02 75.
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