Hitta nya affärer, tjänster och produkter
– skräddarsytt för dig som driver företag i Skåne!
Jobbar du mycket men tjänar för lite? Med ReLoad Skåne
kan du få fler kunder, bättre ekonomi, högre effektivitet och
hjälp att planera och prioritera.
Det snackas om hållbarhet, digitalisering och innovation. Vad
betyder det, och vilken nytta har du av det? När världen förändras
ökar krav från kunder och myndigheter, men det skapas också nya
möjligheter till affärer. För den som hänger med.
I projektet ReLoad Skåne kommer du att få handfast hjälp, kopplat
till din vardag, för att din verksamhet ska stärkas och utvecklas.

Vi inleder med att titta på just ditt företags behov och
skapar tillsammans en hanterbar handlingsplan för dig.
Det här får du:
• Behovsanalys
•

Tillgång till företagscoach i 6 – 12 månader,
ca 10 möten per företag  

•

Ca fem utbildningar / workshops inom hållbarhet,
digitalisering och innovation

•

Strategi, handlingsplan och implementering

Läs mer och anmäl dig på www.affarskompetens.se/reload
”Min arbetssituation som företagare har förbättrats rejält!”
Jonas Stål, vd Alunda Print & Dekor i Norduppland och fd deltagare

Fakta om ReLoad Skåne
Storlek på företag: 0 – 49 anställda
Geografiskt område: Skåne län
Vilka branscher: Alla branscher
Projekttid: Augusti 2021 – oktober 2023
Avgift: 4000 kr per företag
Projekttid: Augusti 2021 till oktober 2023

Finansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Projektägare: Affärskompetens Sverige
Antal företag: Vi har plats för 300 företag
Samarbetspartners: Småföretagarnas Riksförbund (SFR)
och Sveriges lantbruksuniversitet, (SLU)

Mer info och anmälan på www.affarskompetens.se/reload

Anna-Lena Jansson är en av våra
affärsutvecklare. Träffa Anna-Lena,
Leif, Annette och deras kollegor
via enskilda digitala möten i
mobilen, datorn eller surfplattan.

Åke Boström,
VD på Gul Bil
i Norduppland.

Läs mer på
www.affarskompetens.se/reload

Affärsutvecklaren är ditt bollplank som hjälper dig
sätta mål och nå dit du vill komma
Det är tufft att driva ett litet företag i en värld som ständigt
förändras. Vi är själva företagare och vet hur det kan vara.
I projektet ReLoad Skåne börjar du med en behovsanalys,
som ger en bild av vad du kan utveckla. Sedan får du träffa
en affärsutvecklare som hjälper dig prioritera och sätta upp
mål efter dina behov och dit du vill nå.
Affärsutvecklaren hjälper dig lyfta blicken, strukturera och
planera samt frigöra mer tid och energi. Du kan också få
expertstöd inom hållbarhet, digitalisering och innovation.

Dessutom får du välja mellan konkreta heloch halvdagsutbildningar utifrån det som
behovsanalysen visade.
Projektet är möjligt tack vare medfinansiering
från React-EU och Småföretagarnas Riksförbund.
Ditt företag betalar endast en mindre, avdragsgill
avgift för att delta. Vi har plats för 300 företag.

Läs mer och anmäl dig på
www.affarskompetens.se/reload

” Jag rekommenderar alla att delta i Affärskompetens
projekt. Det är väl investerade pengar och tid.”
Lina Lundmark, vd på Janssons bröd i Hälsingland och deltagare

Tidsplan ReLoad Skåne
Aug 2021 – okt 2021

Vi sprider information om projektet .		

Nov 2021 – jan 2022

Vi informerar, rekryterar, kartlägger behov och planerar genomförandet.

Feb 2022 – okt 2023
		
		

Träffa affärsutvecklare som är experter inom olika områden och gå olika korta,
konkreta utbildningar i ämnen många företagare behöver. Vi arrangerar också
några större inspirationsföreläsningar.

