KURBITS KAPITAL

Du har drömmen. Hur
kan du attrahera kapital
för att förverkliga den?
Har du en väl fungerande verksamhet men känner dig redo att ta nästa
steg? Kanske utöka erbjudandet? Expandera och anställa fler? Göra
en satsning mot nya marknader? Ambitionerna saknas sällan, däremot
kapitalet för att realisera dem. Det är få förunnat att sitta på en stor
kassakista, istället handlar det ofta om att locka kapital utifrån.
Men hur går det till? Var hittar jag möjliga investerare? Hur skriver
jag ett finansieringsunderlag? Hur presenterar jag det så att mottagaren
förstår, gillar och köper?
Frågorna är många och det finns inga färdiga svar. Däremot finns
Kurbits Kapital. Det är ett nytt fördjupningsprogram inom välbeprövade
och välrenommerade Kurbits. Här får du kunskap, inspiration, verktyg
och handfasta råd kring just detta – att hitta finansiering.
Förverkliga dina drömmar, anmäl dig idag.

Det här innehåller programmet

2. Vad behöver en investerare?
3. Vilka andra resurser behövs?
4. Presentationsteknik

+ Personlig coachning

1. Identifiera investeringsbehov och investeringsform

Kurbitseffekten
Kurvorna visar resultatutvecklingen för de
företag som började ett Kurbitsprogram
2009 och 2010 jämfört med en grupp
referensföretag som inte gått programmet.
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5. Presentation inför investerare, ”lilla draknästet”
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Programmet har fem moment där du varvar teori med praktiska workshops. Inbjudna experter och föreläsare ger tips och
delar med sig av sina erfarenheter. Du får även en personlig coach som tillsammans med dig vid 4 tillfällen arbetar för att
utveckla din verksamhet.

Kurbits är resultatet av ett samarbete mellan RTS, Region Dalarna,
meNY, Högskolan Dalarna och affärsutvecklare med erfarenhet av
turistnäringen. Målet är att ge företag inom turistnäringen möjlighet
att öka lönsamheten i sin verksamhet. Sedan januari 2012 ägs och
drivs Kurbits av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS). Läs mer
på www.kurbits.org.
Du hittar oss även på:

KURBITS KAPITAL

När du tänker större
Hitta investeringarna som tar
din verksamhet dit du vill.

Kurbits drivs och vidareutvecklas av Rese-och Turistnäringen i Sverige

