ViP+ Vækstboost
FAKTABOX

Brugerbetaling 1.250,- kr. + moms
Indhold		
		
		
		
		

15 vækstguidetimer +
ekstern rådgivning for
50.000,- kr., svarende til max.
83 timer af 600,- kr. + moms,
eller efter tilbud

VIP+ er for dig, der allerede har bevist, at du driver en virksomhed, der
er skalerbar. Du er på den anden side af de indledende iværksætterudfordringer og har styr på grunddiscipliner som salg, markedsføring mv. –
det eneste du mangler, er et boost til din virksomhed, der som hovedregel
er max. fem år gammel.
Målsætningen er, at du via deltagelsen i ViP+ runder fem ansatte og fem
mio. kr. i omsætning i løbet af fem år. For en brugerbetaling på kr. 1.250,+ moms får du 15 timer til sparring med en eller flere specialuddannede Vækstguides. Dertil får du mulighed for indkøb af max. 83 timers
rådgivning hos eksterne konsulenter, der understøtter din virksomheds
vækstplaner. Det kan blandt andet være advokater, revisorer, reklame-/
PR-bureauer, branchespecialister, finansielle rådgivere eller mentorer.

Egenbetaling 35%. Det svarer til, at 65%
		af konsulentudgifterne
		
refunderes direkte til dig!

Dit vækstforløb indledes med udarbejdelsen af en milepælsplan og afsluttes med en færdig vækstplan, som skitserer, hvordan din virksomhed
kan vokse yderligere, efter at du har gennemført programmet.

Medfinansiering
		
		
		

Det er som udgangspunkt et krav at du skal have opnået en ansat og en
mio. kr. i årlig omsætning, for at komme i betragtning til VIP+ Vækstboost. For at komme i betragtning til ViP+ skal du pitche din plan for én
af vores kernegrupper.

Det er et krav, at du fører
timeregnskab og på
den måde medfinansierer
63 timer som min.

Kontakt		
Dit lokale erhvervskontor på
		
telefon 70 15 16 18
		www.nordjysknewbizz.dk
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