Företagarinfo
ATT STARTA FÖRETAG ARABISKA
TORSDAG 31/8 ELLER 12/10 300m2 KL 18–19
TORSDAG 14/9 ELLER 26/10 PLAN 2 KL 18–20

أن ﺗﺆﺳﺲ ﴍﻛﺘﻚ ﰲ اﻟﺴﻮﯾﺪ

،  ﺗﴩﯾﻦ اﻷول12  آب و31  ﯾﻮﻣﻲ اﻟﺨﻤﯿﺲ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ: ﻣﻮﻋﺪ اﳌﺤﺎﴐة
18  ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﻋﺔ300 مبﻜﺘﺒﺔ
،  ﺗﴩﯾﻦ اﻷول26  أﯾﻠﻮل و14  ﯾﻮﻣﻲ اﻟﺨﻤﯿﺲ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ:
18 مبﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﯾﻨﺔ ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎين اﻟﺴﺎﻋﺔ
. اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﴍﻛﺘﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ
 ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊAlmi Väst  وIFS Rådgivning
DROP-IN FÖR NYFÖRETAGARE
TORSDAG 7/9, 5/10, 9/11, 7/12 PLAN 2 KL 17–19
Träffa rådgivare och andra aktörer som hjälper dig och ger
svar på dina frågor. Medverkande: Almi, Coompanion,
Drivhuset, NyföretagarCentrum, Skatteverket och
Stadsbibliotekets företagarinfo. Kort introduktion kl 17.
Skriv sedan upp dig för 15 min per aktör.
För mer info: finfo@kultur.goteborg.se

NY FÖRETAGARE INOM KULTUR
TISDAG 19/9 KL 13–16 & TISDAG 17/10 KL 17–20
Skatteverkets informationsträff för dig som är ny
företagare inom kulturområdet. Lär dig mer om skatter,
avgifter och Skatteverkets underlättande e-tjänster. Välj
ett tillfälle och anmäl dig: skatteverket.se/infoträﬀar.
Träffarna sker på Plan 1.

ATT STARTA FÖRETAG PERSISKA
TORSDAG 28/9 & 30/11 PLAN 2 KL 18–20

.اﯾﺎ در ﻓﮑﺮ راه اﻧﺪازی ﴍﮐﺖ ﮬﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ای راﮬﻨامﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒﺖ ﴍﮐﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﳻ و
ﺑﺎ ﮬﻤﮑﺎری
. ﺧﻮش اﻣﺪﯾﺪAlmi Väst, IFS Rådgivning
.Lilla scenen ﻣﮑﺎن ﻃﺒﻘﻪ ای دوم
.18–20  ﺳﺎﻋﺖ30/11  و28/9 زﻣﺎن ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
SKAPA WEBBPLATS TILL FÖRETAGET

Lästips
Bli idérik – Lär av den nya tidens
entreprenörer. Du får 45 oslipade
aff ärsidéer av Anton Newitt.
Inspirerande bok med gratis aff ärsidéer från
framgångsrika företagare.
Våga vilja företag av Lena Törner.
Enkel och lättläst bok. Liten till formatet,
men med många kloka tankar från egen
erfarenhet av företagande.

MÅNDAG 9/10 KL 18 (SES I ENTRÉN KL 17.45)
Vi visar hur du skapar en webbplats i verktyget
Wordpress. Du får också veta vad du ska tänka på
innan du sätter igång. Anmälan krävs.
Läs mer på stadsbiblioteket.nu/boka
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