
Bär du på en idé du vill 
förverkliga, eller funderar 
du på att starta företag?

Nu får du chansen att bolla 
dina idéer och tankar med 
Kenneth Karlsson från Science 
Park i Vaggeryds kommun.

Under två tillfällen i höst har 
du möjligheten att ta ett steg 
närmare dina drömmars mål.

Måndagen 4 sept. 
kl. 15:00-18:00 
Jonssons Konditori i 
Skillingaryd

Onsdagen 6 sept. 
kl. 15:00-18:00 
Ritz Konditori i 
Vaggeryd

TILLSAMMANS MED VÅRA 
GRANNKOMMUNER OCH
ALMI INBJUDER VI TILL:

STARTA-EGET-KVÄLL

En informationskväll där vi 
informerar om vad som kan 
vara bra att tänka på om du 
tänker starta eget.

Datum: 5 sept. kl. 18:00-21:00
Plats: Haga Värdshus 
Hillerstorp.

FÖRETAGARSKOLA

Vi inbjuder till en företagarskola 
under sex måndagskvällar.
Företagarskolan ger dig 
vägledning och metod för att 
planera och utveckla ett eget 
företag.
Information om regler och lagar 
som omger företagandet. Des-
sutom knyter du kontakter med 
personer som liksom du tänker 
starta eller har startat företag.

Datum: Start 18 sept kl.18:00
Plats: Vrigstad Värdshus 
Vrigstad

Anmälan till dessa två event 
gör du på www.almi.se/
jonkoping

Har du frågor och funderingar, 
eller vill samåka, kontakta: 
Kenneth Karlsson:  
0706620526 
kenneth.karlsson@vaggeryd.se
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Bär du på en dröm du vill förverkliga?

En idé du vill testa?
Välkommen till idécaféet Kaffe med drömmar!

Här får du chansen att diskutera dina drömmar och idéer med 
Kenneth Karlsson från Science Park i Vaggeryd. Under två

tillfällen i vår har du möjligheten att ta ett steg närmre dina 
drömmars mål. 

Du står för drömmarna, vi bjuder på kaffet!

Onsdagen den 19/4 kl. 15:00-18:00
Johnsons konditori i Skillingaryd

Onsdagen den 3/5 kl. 15:00-18:00
Ritz konditori i Vaggeryd
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Bär du på en dröm du vill förverkliga?

En idé du vill testa?
Välkommen till idécaféet Kaffe med drömmar!

Här får du chansen att diskutera dina drömmar och idéer med 
Kenneth Karlsson från Science Park i Vaggeryd. Under två

tillfällen i vår har du möjligheten att ta ett steg närmre dina 
drömmars mål. 

Du står för drömmarna, vi bjuder på kaffet!

Onsdagen den 19/4 kl. 15:00-18:00
Johnsons konditori i Skillingaryd

Onsdagen den 3/5 kl. 15:00-18:00
Ritz konditori i Vaggeryd

VI BJUDER PÅ 

KAFFE OCH KAKA


