Samarbete
som leder till tillväxt

Företagsfabriken i Kronoberg AB är en framgångsrik företagsinkubator som utvecklar
framtidens tillväxtbolag. Vi har ett omfattande nätverk inom näringsliv och akademi och
befinner oss i en kreativ miljö på Videum Science Park i Växjö. I samarbete med kommunerna runt om i Kronoberg utgör vi en resurs för hela länet. Som samarbetspartner till oss
erbjuds ert företag tillgång till den drivkraft och kompetens som finns hos oss på Företagsfabriken samtidigt som ni bidrar till att skapa sysselsättning och tillväxt i regionen.

älj det som passar er

Vi erbjuder er som samarbetspartner:

Varumärkesbyggande:

vi är stolta över våra samarbetspartner som bidrar till
sysselsättning och tillväxt i regionen. Vårt samarbete omnämns i vår marknadsföring och er logga syns i tryckt material, på vår
hemsida och på skyltar i våra lokaler.

Presentation:

möjlighet att presentera er och ert företag på en av våra
månatliga interna nätverksfrukostar.

Expertgrupp:

en gång per månad är personal från er på plats hos
oss för att träffa våra tillväxtbolag och skapa relationer
samt ge rådgivning.

Långsiktiga kundrelationer:

ni får redan på ett tidigt stadium möjlighet att skapa
relation till tillväxtbolag och deras verksamheter.

Jury – ”Draknäste”:

Nätverkande:

ni är våra självklara VIP-gäster på samtliga nätverkande
mingel. Jul- och sommarmingel ordnas regelbundet på Företagsfabriken

3 timmars kreativt möte där personal från er får dela
med sig av sina erfarenheter. En spännande eftermiddag
med möjlighet att skapa nya kontakter.

tillsammans med tillväxtbolag, alumnibolag och samarbetspartners.

Halvårsavstämning:

Inspiration:

någon från vårt framgångsrika team håller ett inspirerande föredrag kring entreprenörskap på plats hos er.

En unik möjlighet att få insyn i vår arbetsprocess. Delta
i halvårsavstämning med tillväxtföretagen.

Developdesk:

Affärsutveckling:

Personal från er sitter och arbetar i vår kreativa och
drivande miljö och får under en tid komma bort från
den egna arbetsplatsen och ges därmed möjlighet till
nya möten och idéer.

någon från vårt framgångsrika team bistår med kunskap i en fråga kring affärsutveckling i ert företag.

Testgrupp:

testa en produktidé på våra företagare: en bredd i
ålder, kön och erfarenhet. Vi kör en framgångsrik utvärderingsmodell som lyfter fram det som är bra och ger förbättringsförslag på er idé.

Mötesrum:

Möte, workshop, m.m. Kom bort från arbetsplatsen och
boka ett av våra rum för upp till 20 personer – gratis.

Förinkubation i 6 mån:

Företagsfabriken blir platsen för ert företags utvecklingsavdelning i ett halvår. Personal från er sitter på plats hos
oss och genomgår hela vår arbetsprocess med screening, avstämningar,
möten och jury.

Kontakta vår VD –
Helena Collin, för att inte missa kontakterna till framtidens tillväxtbolag.
Företagsfabriken i Kronoberg AB, Videum Science Park, Framtidsvägen 12, 351 96 Växjö

helena.collin@foretagsfabriken.se » 073-336 77 50 » www.foretagsfabriken.se

