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Vill du bli din egen chef i sommar?
Vill du lära dig mer om företagande, går i nian eller på gymnasiet och bor i
Svalövs kommun? Då har du möjligheten att ansöka om att driva ett eget
sommarföretag genom UngDrive Academy. Under en 5-dagars digital kickoff
mellan 28 juni - 2 juli får du inspiration, workshops och säljträning för att
kunna starta upp din egen affärsidé och på så sätt tjäna pengar. Du får ett
startkapital på 1500 kr för att starta upp din idé och coaching av riktiga
entreprenörer under hela sommaren. Utöver detta kommer du också få
utvecklas som person och framför allt ha riktigt roligt! Tidigare erfarenhet av
entreprenörskap behövs inte, men en vilja att lära.
Satsningen UngDrive 2021 finansieras av Svalövs kommun, Sparbanken
Skåne och Region Skåne.
Läs mer...

Kostnadsfria seminarier för företagare
Almi erbjuder företagare kostnadsfria seminarium där du kan utveckla din
kunskap och påbörja din digitala resa med experter inom digital
marknadsföring och försäljning. Detta är ett projekt finansierat av
Tillväxtverket och Region Skåne, med ALMI Skåne som projektledare.
Seminarium hålls av experter inom digital strategi Kunskapspartner i Lund och
Digital Scorecard från Dublin.
Läs mer...

Företagardagarna Digital 2021
”Digitala mässor är här för att stanna – bra för miljön, kostnadseffektivt och
mätbart” Företagardagarna Digital är plattformen där du som företagare i
Nordvästra Skåne möter befintliga och framtida kunder i en digital mässmiljö.
En egen brandad monter där ni erbjuder chattsamtal, visa filmer, livesända
eller visa förinspelade webinar för att informera och attrahera kunderna till
just ert företag! Ni får större möjlighet till bättre statistik och insikter än vid en
fysisk mässa.
När? 7 maj 10.00-16.00 pågår mässan live och alla montrar är bemannade av
utställarna. Mässan finns därefter tillgänglig för besökare i fyra veckor på
webben men då är den inte bemannad av arrangörer eller utställare.
Hur? Online. Från dator, surfplatta eller mobil.
Vad finns på mässan? Mässan består av lobby, utställarnas montrar och
webinarier.
Boka din monter här

Framtidscoach för företag - kostnadsfri rådgivning
Om din verksamhet har utmaningar på grund av pågående pandemi eller
andra behov kan du, som företagare i Svalövs kommun, få stöd och hjälp
utifrån just dina behov. Det kan handla om exempelvis ekonomi,
affärsutveckling, marknadsföring, avtal, stöd vid anställningar eller stöd för
dig som företagare. Våra framtidscoacher är auktoriserade rådgivare med
mångårig kompetens av affärsutveckling och företagsrådgivning och kan
bidra med kunskap, kontakter och idéer - de är gärna ett bollplank för dig! Vi
erbjuder nu även en digital plattform där du kan arbeta med ditt företag i din
egen takt, få hjälp från en av framtidscoachens duktiga affärsrådgivare eller
anmäla dig till något av våra online-program som hjälper dig att
vidareutveckla din affärsidé och företag.
Läs mer...

Röstånga Turistinformation öppnar!
Turistbyrån öppnar den 1:e maj och följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer där vi bland annat ber våra besökare hålla avstånd samt
visa hänsyn till både personal och varandra.
Turistbyråns öppettider under säsongen hittar ni på vår hemsida.
Naturen håller öppet dygnet runt - alla dagar!
Varmt välkommen!

Akademi Söderåsen
Akademi Söderåsen är en kompetensplattform för att öka kompetensen och
skapa en kultur där vi lär oss av varandra. På plattformen erbjuds det
kostnadsfria kurser, webinars och intressegrupper för att på flera olika sätt
kunna lära sig mer om allt från digital marknadsföring till hållbarhet; allt
kopplat till företagande och besöksnäring. Som medlem får du tillgång till
kurser, bildarkiv och kan även hitta nya samarbetspartners. Projektidén är en
gemensam utvecklingsprocess mellan offentliga aktörer, privata företag och
ideella föreningar inom besöksnäringen. Syftet med projektet är att skapa
ökad affärsnytta och utvecklingsmöjligheter via kompetensutveckling och
gemensam marknadsföring. Bakom Akademi Söderåsen och
www.soderasen.com står Söderåsensamarbetet, som drivs av de fyra
kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp samt Söderåsens
nationalpark. Tillsammans gör vi den lokala besöksnäringen lönsam!
Klicka här för att bli medlem idag.
Läs mer...

Få nya kunskaper i en digital värld
Stärk din karriär eller ditt företag i din egen takt, med flexibla och personliga
kurser som är utformade för att bygga upp ditt självförtroende och hjälpa dig
att lyckas online. Upptäck verktyg för att hjälpa ditt företag att lyckas online,
förbättra dina intervjukunskaper och förbered dig för den karriär du vill ha.
Läs mer...

Information om REKO-ring Röstånga
REKO-ring Röstånga är en köp- och säljplattform där konsumenter möter
småskaliga producenter för närodlat och lokalt mathantverk, helt utan
mellanhänder! Nu finns även REKO-ring i Röstånga med ca 300 medlemmar
och det finns nu möjlighet för fler verksamheter och producenter att bli
medlemmar. Upphämtningstider är onsdagar 17:00-17:30 i centrala
Röstånga. För mer information gå till REKO-ring Röstånga se här.

Samlad information till företagare med anledning av
Covid-19
På näringslivsenhetens hemsida har vi samlat samhällsnyttig och
näringslivsinriktad information från myndigheter. Utöver detta hittar ni även
möjligheter till konkret och personlig rådgivning, affärsutveckling, utbildningar,
stöd inom digitalisering m.m. Utnyttja gärna möjligheten att kontakta
Framtidscoachen, Företagsakuten eller någon av övriga aktörer som erbjuder
företagsstöd, rådgivning med full sekretess och helt utan kostnad.

Regional satsning på cykelturism
Cykelturism är en stark växande trend och har så varit under ett antal år. En
viktig och bidragande orsak till detta är de tre nationella cykellederna som har
utvecklats, Kattegattleden, Sydkustleden och Sydostleden. Tillsammans utgör
dessa cykelleder totalt 90 mil som är sammanhängande, från Göteborg till
Växjö via Skåne. Det här är en fantastisk produkt som bidrar till utveckling av
nordvästra Skåne som besöksdestination och skapar möjligheter för företag
och andra aktörer längs med lederna...
Läs mer...

Upphandlingar Svalövs kommun
Kommunens inköpssamordnare samordnar aktuella upphandlingar och avtal
och samarbetar med upphandlingsenheten i Lunds kommun. Håll er
uppdaterade med aktuella upphandlingar här.
Läs mer...
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