DLA WIELU TO TYLKO
KONSULTACJE.
Nasze wsparcie dla Twojego przedsiębiorstwa:
› Informacja
› Doradztwo

DLA NAS – NAJLEPSZY START
W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.

› Doradztwo szczegółowe
› Wsparcie przy formalnościach

W NADRENII PÓŁNOCNEJ-WESTFALII MAMY
WSPANIAŁE POMYSŁY.
Osoby rozpoczynające działalność już na
starcie muszą pamiętać o wielu rzeczach.
Odpowiednie postępowanie z organami władzy
lub udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące działalności gospodarczej – aby nie
popełnić żadnego błędu podczas zakładania
firmy potrzebny jest przede wszystkim jeden
element: niezbędne doświadczenie. Ponieważ
młodzi przedsiębiorcy nie zawsze je posiadają, warto współpracować z niezawodnym
partnerem, który może odpowiedzieć na na
najważniejsze pytania dotyczące rozpoczynania
działalności gospodarczej.
STARTERCENTER NRW to instytucja utworzona
wspólnie przez izby rzemieślników, izby przemysłowe i handlowe oraz komunalne organy
wspierające gospodarkę, są takim partnerem
i w celu zapewnienia wysokiej jakości udzielanych porad są także regularnie certyfikowane
przed podmioty zewnętrzne.

Zostań naszym fanem na Facebooku
(www.facebook.de/startercenternrw).

www.startercenter.nrw

Zasięgnij informacji dotyczących
Twojego start-upa:
Informacje i porady dotyczące
otwierania Twojej działalności gospodarczej.

Finansowane przez:

Nasze wsparcie dla Twojego przedsiębiorstwa.
Drogę ku samodzielności należy dobrze
przygotować. STARTERCENTER NRW krok
po kroku pomaga założyć firmę i załatwić
wszystkie, związane z tym formalności. Każdy
STARTERCENTER NRW wspomaga potencjalnych
założycieli firm za pomocą następujących usług:

RAZEM ZAMIENIAMY WIZJĘ
W RZECZYWISTOŚĆ.
STARTERCENTER NRW to punkty informacji,
doradztwa i kontaktu dla osób zakładających
własną działalność w Nordrhein-Westfalen.
W przypadku wszelkich kwestii dotyczących samodzielnej działalności oferujemy bezpłatne wsparcie.
Jej oferta obejmuje wiele usług – od informacji
wstępnych przez indywidualne konsultacje aż po
pomoc przy formalnościach dotyczących otwierania
działalności gospodarczej.

Szybkie i skuteczne otwieranie działalności
gospodarczej bez biurokracji:
młodzi przedsiębiorcy – pracujący niezależnie lub
prowadzący działalność – mogą to osiągnąć dzięki
kompleksowej pomocy STARTERCENTER NRW we
wszystkich regionach Nadrenii Północnej-Westfalii.

Informacja
› Pakiet STARTER z broszurami i ulotkami na
temat zakładania działalności
› Informacja o imprezach i seminariach dla
przyszłych przedsiębiorców

Doradztwo
› Weryfikacja pomysłu na działalność
› Pomoc przy sporządzaniu biznesplanu
› Doradztwo dotyczące możliwych rodzajów
działalności (działalność jednoosobowa,
zespołowa, przedsiębiorstwo, franczyza)
› Informacje dotyczące programów wspierających
(dotacje, publiczne pożyczki pomocowe,
poręczenia)
› ubieganie się o dotacje z programu doradczego
„Gospodarka” (BPW)

Doradztwo szczegółowe
› Weryfikacja biznesplanu pod kątem
możliwości jego wdrożenia i trwałości
› Omówienie koncepcji finansowania
› Przygotowanie do rozmowy w banku
› pośrednictwo w przypadku dalszych porad

Wsparcie przy formalnościach
› Porady dotyczące kontaktów z urzędami
› Informacje dotyczące niezbędnych
formalności

Dalsze informacje o STARTERCENTER NRW i
jego oddziałach znajdują się w Internecie na
www.startercenter.nrw
W celu uzyskania podstawowych informacji
wystarczy zadzwonić na infolinię
STARTERCENTER NRW na numer
0211-837 1939 lub skontaktować się mailowo
pod adresem info@startercenter.nrw

