
Startup’ın için iyi bir başlangıç:
Şirketinin kuruluşuna yönelik
Bilgiler ve danışmanlık hizmeti.

ÇOĞU İÇİN SADECE BİR

DANIŞMANLIK.

BİZİM İÇİN İSE GELECEĞİNE

EN İYİ ŞEKİLDE BAŞLAMAN.

Girişimciler girişimciliğe mesleğe atılırken 
birçok noktaya dikkat etmelidir. Kurumlarla 
veya sorumlularla iletişimden işletme ekono-
misine yönelik sorunlara kadar, bir işletmenin 
kuruluşu sırasında hata yapmamak için özellikle 
bir şeye ihtiyaç vardır: Gerekli tecrübeye. Yeni 
kurulmuş bir şirket olarak yeterli tecrübeye sahip 
olunmadığından, şirket in kurulmasına yönelik 
önemli soruları cevaplayabilen, güvenilir bir 
ortağa sahip olmak çok önemlidir.

Zanaat odaları, sanayi ve ticaret odaları ve  
yerel ekonomi destekleri tarafından kurulan  
STARTERCENTER NRW’ler ortağınız olur 
ve yüksek kalite standartlarını korumak için 
düzenli aralıklarla üçüncü şirketlerce sertifika-
landırılır.

KUZEY REN VESTFALYA’DA
FİKİRLER BÜYÜYOR.

Şirketin için desteğimiz: 

› İlk bilgi

› İlk danışma

› Yoğun danışma

›  Kuruluş formalitelerinde destek

www.startercenter.nrw

Finansman:

Ministerium für Wirtschaft, 
Industrie, Klimaschutz und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen

WIR MACHEN GRÜNDUNGEN GROSS.



Şirketiniz için desteğimiz. 
Girişimciliğe giden yolun hazırlığı iyi yapılmalıdır. 
STARTERCENTER NRW, kuruluşu adım adım 
hayata geçirirken ve tüm kuruluş formalitelerini 
yaparken yardım etmektedir. Aşağıdaki hizmetler 
sayesinde, potansiyel her bir STARTERCENTER 
NRW kurucusu bir adım önde:
 

İlk bilgi
›   Girişimcilik konusuna yönelik tüm broşür ve 

ilanları içeren STARTER paketi
›   Girişimcilere yönelik tüm etkinlik ve seminerler 

hakkında bilgi

İlk danışma 
›   Şirket fikrinin incelenmesi
›   Şirket planı oluştururken yardım
›   Mümkün olan kuruluş türlerine yönelik 

bilgilendirme (Bireysel şirket, ekip kuruluşu, 
şirket ardılı, imtiyaz anlaşması)

›   Destek programları hakkında bilgi (Maddi 
destekler, kamusal destek kredileri, kefillik)

›   KRV Ekonomi Danışmanlık Programı (BPW NRW) 
hibe başvurusu

Yoğun danışma 
›   Şirket planının gerçekleştirilebilir olması ve 

taşınabilirliğinin incelenmesi
›   Finansman konseptinin görüşülmesi
›   Banka görüşmelerine hazırlık
›   Kapsamlı danışmanlık için arabuluculuk

Kuruluş formalitelerinde destek
›   Resmi dairelerdeki işlemlere yönelik tavsiyeler
›   Gerekli kuruluş formalitelerine yönelik bilgiler

Girişimciler, STARTERCENTER NRW ve 
yakınlarındaki şubeleri hakkındaki diğer bilgileri 
internette www.startercenter.nrw adresi 
üzerinden bulabilirler

İlk bilgi alımı için STARTERCENTER NRW bilgi 
whattını 0211-837 1939 numarası üzerinden 
aramanız veya info@startercenter.nrw’ye bir 
e-posta atmanız yeterlidir 

STARTERCENTER NRW, Kuzey Ren-Vestfalya’da 
girişimciler için bilgilendirme, danışma ve başvuru 
hizmeti sunmaktadır.

Girişimciliğe dair tüm sorular için tek bir elden 
ücretsiz destek sunulmaktadır. Kişisel danışmanlık 
hizmetlerinden alacağın ilk bilgilerden, kuruluş 
formalitelerine yönelik yardıma kadar kapsamlı bir 
hizmet sunuyoruz.

Hızlı, verimli ve bürokrasisiz bir kuruluş:
STARTERCENTER NRW, Kuzey Ren Vestfalya’nın 
tüm bölgelerini kapsayacak şekilde, hem bireysel 
Hem de profesyonel genç şirketler için
kapsamlı yardım sunmaktadır.

VİZYONUNU BİRLİKTE
GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRELİM.


