Den i

débu
rna
för vä sektorn ä
lfärd
r
sutve en viktig
ckling
a
en! ktör

Kostnadsfritt
affärsutvecklingsstöd
för idéburen

Vård och Omsorg
-Har ni en idé om hur ni som idéburen organisation kan leverera
tjänster i valfrihetssystemet eller genom upphandling?
-Vill ni få stöd och hjälp att utveckla er idé och er verksamhet
på ett affärsmässigt sätt?
-Har ni behov av utbildning och rådgivning för att utveckla er idé?
Då vill Coompanion gärna hjälpa er. Vi är en grupp företagsutvecklare
med lång erfarenhet av affärsutveckling inom området vård och omsorg
och andra välfärdstjänster. Dessutom är vi själva en idéburen organisation
som vet betydelsen av att leverera tjänster som bygger på våra kärnvärden.
Vare sig ni precis börjat fundera kring en verksamhetsidé eller har kommit
långt i processen att skapa en levererande verksamhet – så vill vi gärna ta del
av era tankar. Vi kan t.ex. diskutera verksamhetsidéer, hjälpa er att göra en
marknadsanalys, utbilda i marknadsföring eller se över avtal mellan anställa
och arbetsgivare. Vill ni ingå i en längre utbildningsprocess finns möjlighet
att ta del av vårt utbildningsprogram för start av affärsverksamhet inom vård
och omsorg.
Fram till minst den 15 oktober 2013 arbetar vi med fokus på idéburna organisationer och ert behov av utbildning, information och rådgivning kring affärsutveckling för att bli leverantörer i valfrihetssystemet. Insatsen som vi kallar
AIVO – Affärsutveckling för idéburna organisationer inom vård och omsorg
finansieras av Tillväxtverket, Coompanion, Region Skåne, och Landstinget
Västmanland - därför är det helt kostnadsfritt för er.
Vi vill gärna få kontakt med er och höra vilket stöd ni efterfrågar
- nu eller i framtiden.

Kontakta ert lokala Coompanionkontor:
Coompanion Blekinge, Marianne Lundqvist, 0732-01 18 80, marianne.lundqvist@coompanion.se
Coompanion Gotland, Thomas Jernfelt Gustavsson, 0730-580 540, thomas.jg@coompanion.se
Coompanion Kalmar, Sonja Hedman Folke, 070-626 21 05, sonja.hedman-folke@coompanion.se
Coompanion Kronoberg, Sofia Samuelsson, 076-168 29 88, sofia.samuelsson@coompanion.se
Coompanion Jönköping, Ronny Korsberg, 0381-159 61, ronny@coompanion.se
Coompanion Skåne, Louise Sandholm Lindell, 040-18 85 28, louise.lindell@coompanion.se
Coompanion Västmanland, Marita Öberg Molin, 021-448 07 50, marita@coompanion.se

