
Anmäl dig till Blekinges Social 
Business Board!
Samhällsnyttiga affärsidéer och sociala företag 
är viktiga för att skapa lösningar på samhällets 
stora utmaningar. Därför har vi skapat Social Bu-
siness Board – ett forum där ni som entreprenörer 
får möjlighet att berätta om er idé och få återkopp-
ling och vägledning från Blekinges främjarsystem. 
Genom att delta vid ett SBB får ni konkreta råd från 
ett flertal företagsutvecklare – och en rejäl skjuts 
framåt för er samhällsnyttiga idé.

Vid ett Social Business Board möter ni direkt en 
panel från främjarsystemet bestående av företags-
rådgivare från ALMI, BBI, Coompanion, NetPort 
Science Park och Region Blekinge. 

• Har du en affärsidé som löser någon av sam-
hällets utmaningar och vill få hjälp med att ta 
din idé vidare?

• Eller driver du ett företag idag vars främsta 
drivkraft är samhällsnytta och vill få hjälp med 
att utveckla ditt företag vidare?

Då ska du anmäla dig eller ditt företag till Social 
Business Board! 

Vad är ett Social Business Board?
En Social Business Board är ett möte och en pro-
cess för personer, företag eller andra organisa-
tioner som har en idé som skapar samhällsnytta. 
Genom att vara med i en SBB får ni direkt feedback 
och stöd av ett antal professionella aktörer från fö-
retagsfrämjar-/innovationsstödssystemet. Oavsett 
om ni har en etablerad verksamhet eller precis fått 
er idé, är ni välkomna att vara med. Målet med en 
Social Business Board är att vara en katalysator för 
alla samhällsentreprenörer. Vår uppgift som främ-
jare är att hjälpa, peppa och stötta er så att ni kan 
komma vidare med er idé och/eller företag.

Hur går Social Business Board till?
Vid en Social Business board får ni under tio minu-
ter pitcha er affärsidé eller ert företag till panelen 
som består av företagsrådgivare från ALMI, BBI, 
Coompanion, NetPort Science Park och Region 
Blekinge. Efter er pitch får ni feedback direkt från 
panelen, med syftet att öka era utvecklingsmöj-
ligheter, hitta stöd och möjliga kontakter inom 
främjarsystemet vilka ska underlätta för er att 
lyckas med er samhällsentreprenöriella idé och/
eller företag.

När: 14 okt Var: NetPort Tid: 13 - 16 Anmäl dig idag! 
Eller allra senast den 8 oktober 

Anmäl  
dig här!

Vi vill hjälpa dig att
ta din samhällsnyttiga affärsidé  

eller företag till nästa nivå!

https://forms.gle/APabKxway81HQiQr7


Vill du veta mer om  
Social Business Board? 
Se hur Coompanion Västerbotten  
arbetar för att stötta idébärare att  
komma vidare med sin idé eller fö-
retag. Klicka här eller på bilden:

Osäker på begreppen?
Samhällsentreprenörskap, socialt 
företagande och social innovation. 
Vad är egentligen vad?
Läs mer här

Anna Althini
Region Blekinge

Läs mer om Region 
Blekinge

Niclas Melin
NetPort Science Park

Läs mer om NetPort  
Science Park

Lena Karlsson
Almi Blekinge

Läs mer om Almi

Anders Cronholm
Blekinge Business 

Incubator (BBI)

Läs mer om BBI

Louise Sandholm 
Lindell 

Coompanion Blekinge

Läs mer om Coompanion

Möt Social Business Boards panel! 

Social Business Board är ett koncept utarbetat av Coompanion, i Blekinge samverkar ALMI BBI, 
Coompanion, NetPort och Region Blekinge för genomförandet.

Anmäl dig idag! 
Eller allra senast 8 okt

Klick 
här!

Eller scanna 
denna QR-kod, 
så kommer du 

till anmälnings-
formuläret!

https://www.youtube.com/watch?v=9Qr2UC1UJGE
https://www.youtube.com/watch?v=n4XrtTnxvGA
https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/projektfinansiering-och-foretagsstod/regionala-foretagsstod.html
https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/projektfinansiering-och-foretagsstod/regionala-foretagsstod.html
https://www.netport.se/
https://www.netport.se/
https://www.almi.se/
https://b-b-i.se/
https://coompanion.se/blekinge/
https://www.youtube.com/watch?v=9Qr2UC1UJGE
https://www.youtube.com/watch?v=n4XrtTnxvGA
https://forms.gle/APabKxway81HQiQr7

