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Kurbits ägs och drivs av Region Dalarna.
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4. Försäljning - Gör det enkelt att köpa!
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6. Entreprenörskap - Få det att hända!

Du hittar oss även på:

Kurbits är resultatet av ett samarbete mellan Region Dalarna, meNY, Högskolan Dalarna och affärsutvecklare medwww.kurbits.org
erfarenhet av besöksnäringen. Målet är att ge företag inom besöksnäringen möjlighet att öka lönsamheten i sin
verksamhet. Läs mer på www.kurbits.org

