ETABLERINGSPAKKE
VIRKSOMHEDSSTART
Etableringsvejledning
Seriøs og grundig personlig vejledning omkring start af egen
virksomhed. Vi gennemgår din idé eller dit projekt – tilfører måske
yderligere, som kan sikre fremtidig indtjening. Kort gennemgang af
alle driftsforhold incl. vurdering af markeds-og omsætningsforhold,
forsikringsforhold m.v. Mange nyttige tips og adresser – herunder kort
vejledning om låne- og tilskudsmuligheder.

Forretningsplan
Vi udarbejder i tæt samarbejde med dig en mindre, men meget anvendelig
forretningsplan,
der kan bruges i banken, overfor samarbejdspartnere og øvrige interessenter
f.eks. familien.
Der lægges vægt på beskrivelse af idégrundlag, målsætning,
idéudvikling/produktbeskrivelse,
produkter, markedsforhold, kunder, konkurrenter, distributionskanaler
og markedsføringsindsats. Planen indeholder også etableringsbudget, drifts- og
likviditetsbudget
samt plan for kapitalfremskaffelse. Endelig beskrives, hvordan den

Forretningspapirer
Vi er leveringsdygtige i alle former for kreativt, grafisk arbejde,
så man fremstår professionel fra virksomhedens første dag.
Indhent tilbud på firmanavn, salgsbreve, logos, visitkort, brevpapir,
brochurer og internetsider m.v.

Implementering
Der skal energi og kraft til at omsætte planen til virkelighed. Specielt
opstartsfasen kan være en udfordring, som kræver et godt netværk
eller en ekstern sparringspartner. Vi tilbyder at være med « de første
100 dage » som coach. Vi kan hjælpe med at fastsætte focusområder
og fastholde strategier samt med at omsætte forretningsplanen til konkrete
aktiviteter og at skabe salg. Som uformelt bestyrelsesmedlem
deltager vi regelmæssigt i prioriteringen og i vurdering af ressourcerne
i forhold til tidsplaner. Fortsat bestyrelsesarbejde kan tilbydes.

windfeldt.communication er et virksomhedsrådgivningsfirma med fokus på rådgivning af iværksættere og små
virksomheder. Vi har specialiseret os i salg og markedsføring i al almindelighed og via Internettet i særdeleshed.
16 års erfaring med start og drift af egen virksomhed i Nordamerika kombineret med en omfattende og løbende
efteruddannelse samt erfaring med bestyrelsesarbejde giver os særlige forudsætninger for at tilbyde sparring med
erfaring inden for start af egen virksomhed, strategisk virksomhedsudvikling, markedsføring og branding samt
effektiv brug af Internettet.
windfeldt .communication Medlem af Gindeskovgruppen – www.gindeskovgruppen.dk

Gjorslev Slot • 4660 Store Heddinge • Telefon: 63 61 00 77 • E-mail: jorgen@windfeldt.com • www.windfeldt.com

