Coompanion Värmland
Bryggaregatan 11, 653 40 Karlstad
054-18 37 40
fornamn.efternamn@coompanion.se
Kooperativt företagande betyder
”tillsammansföretagande”.
Ett företagande som organiseras
som demokratiskt företag
vari medlemmar agerar utifrån principen
”en delägare - en röst”
Oavsett om ni väljer att organisera er
i en ekonomisk förening eller
i ett aktiebolag delar ni glädjen och riskerna
samtidigt som ni ökar möjligheterna.
Dubbelt så roligt och hälften så svårt.
‘Testa vår avgiftsfria rådgivning’

Vi finns även på Facebook, Linkedin och Youtube

STARTA FÖRETAG
TILLSAMMANS

KOOPERATIV
– EN VÄRLDSBRA IDÉ!

Oavsett om ni befinner er på
idéstadium, har börjat starta
upp eller redan är igång finns vi
för er. Vi kan allt från nystart till
affärsutveckling och annat baserat
på företagande.

Kooperativa företag är företag där demokrati, delaktighet
och hållbarhet är övergripande värderingar.

Har ni en idé och vill förverkliga
den?
Eller har ni ett gemensamt behov
ni vill lösa?
Är du anställd, företagare, student
eller arbetssökande?
Vill ni sälja konsulttjänster, utveckla
musikbandet, ta över ett befintligt
företag, öppna förskola eller
företagssamverka organiserat?
Oavsett vad – testa vår avgiftsfria
rådgivning!
På Coompanion Värmland stöttar
vi grupper som vill förverkliga sina
idéer och vi hjälper er från idé till
färdigt företagande.
Inom rimliga gränser är vår
rådgivning avgiftsfri.

Prata
med oss

Det är ett roligare sätt att driva företag på då du har
kollegor på lika villkor att dela upplevelser med.
Det är smartare då ni tillsammans har större kompetens,
bredare nätverk och delar på riskerna.
Visste du att kooperativa företag
- Ofta drivs som ekonomiska föreningar
- Finns i alla branscher
- Är mer hållbara över tid

COOMPANION VÄRMLAND
Är ett av 25 regionala Coompanionkontor i landet. Genom
en statlig förordning har vi i uppdrag att ge råd och stöd
för start av ekonomiska föreningar, kooperativa företag och
andra motsvarande företag.
Coompanion Värmland har funnits sedan 1983 och har
lång erfarenhet av rådgivning. Vi driver också olika
projektverksamheter, utför uppdragsutbildningar och
andra tjänster med koppling till, näringslivsutveckling,
regional utveckling och kooperation.

