
Hitta finansieringen som tar  
din verksamhet dit du vill.

När du tänker större

Kurbits drivs och vidareutvecklas av Region Dalarna

KURBITS FINANSIERING



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 ibland resurserna för att förverk-
liga dem. Det kan handla om ekonomiska resurser men även om att fylla 
på med kunskap och hitta personer och kompetens som breddar ditt 
nätverk. Allt för att förbättra din verksamhet och göra den mer lönsam.
 Känner du att potentialen finns men att du vill lära dig mer om olika 
finansieringsmöjligheter och hur en finansiär tänker? 
 Då ska du anmäla dig till Kurbits Finansiering. Det är ett program inom 
beprövade och välrenommerade Kurbits. Här får du kunskap, inspiration, 
verktyg och handfasta råd kring just detta – att få fram pengar och  
resurser för att utveckla din affärsverksamhet.

Du har ambitionen.  
Hur får du fram pengar och resurser 
för att utveckla ditt företag?

1. Finansieringsmöjligheter

2. Affärsmodell och affärsplan

3. Vilka andra resurser behövs?

4. Presentera din finansiering

5. Presentation inför finansiärer, ”lilla draknästet”

Det här innehåller programmet

+
 Personlig coachning

Kurbitseffekten
Kurvorna visar resultatutvecklingen för en 
grupp företag i Västervik som började ett 
Kurbitsprogram 2011 jämfört med en grupp 
referensföretag som inte gått programmet.

Programmet har fem träffar där du varvar teori med praktiska workshops. Inbjudna experter och föreläsare ger tips och 
delar med sig av sina erfarenheter. Du får även personlig coachning vid två tillfällen där du tillsammans med coachen  
arbetar för att utveckla din verksamhet.
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Du hittar oss även på:

KURBITS FINANSIERING

Kurbits är resultatet av ett samarbete mellan 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. Läs mer på www.kurbits.org.


