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4 rådgivare på kontoret i Övik
7 rådgivare på kontoret i Sundsvall (ink EEN)
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Riskkapital

Affärsutveckling

Lån

Vi investerar i framtida 
tillväxt och utveckling!

- Vi jobbar med SME-företag i såväl tidig fas   
som med mogna bolag



Fokuserbjudanden under Coronakrisen:

Simulera din Affär Brygglån Affärsutveckling
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1/ Mål och vägval:

- Var står man idag och var     
vill man vara om 1-3 år?

- Vilka steg krävs och i vilken   
prioritetsordning?

- Handlingsplan

2/ Återhämtning coaching

- Från plan till handling

- Hur tar man sig vidare och 
vilka förändringar behöver 
göras?



Vilka erbjudanden funkar idag för besöksnäringen?

• ”VD-grupp” – nätverkande och diskussion kring resp ftgs utmaningar
8 företag i nyligen avslutad grupp i samverkan med destination Sundsvall

• Affärsutveckling allmänt – nuläge, var vill man och vad bör man fokusera på
Visualisera/simulera din affär – bygger förståelse för ekonomiska samband.

• Finansiering
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Lite nytt och lite att påminna om……



Uppsidor för företagen (förutom att göra vår värld 
bättre) med att ta ett grepp runt Hållbarhetsfrågorna:

• Det blir lättare att låna pengar (se EU:s taxonomi)

• Man minimerar affärsrisker (följer man gällande lagar/regler och den allmänna 

utvecklingen?) 

• Man möjliggör ökad försäljning och lönsamhet (vad efterfrågar kunderna nu och 

framöver och vad bör kunden fokusera på?)

• Med en tydlig hållbarhetsstrategi lockar man såväl kunder som medarbetare 

och finansiärer.



Rustad för 
framtiden

Framtidsgeneratorn – så här ser 
vårt erbjudande ut:

Hållbarhets-
workshop
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Jag vill rusta 
mitt företag

för framtiden

VD-grupp
- hållbarhet
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Simulera din affär
• Analys av kassaflödet – var 

fastnar pengarna?
• Hur kan man förbättra 

likviditeten – diskussion kring 
möjliga åtgärder

• Hur påverkar en investering 
kassaflödet och resultatet nästa 
år?

• Vi simulerar såväl på kort och 
längre sikt och om/hur en 
eventuell finansiering kan hjälpa
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Får betalt 10 
dagar snabbare 
från kund = 428 
tkr

Förlängd kredittid 
mot leverantör 5 
dagar = 116 tkr
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Här hittar ni alla aktuella seminarier + signa upp för vårt nyhetsbrev!



Medskick framåt

Vi är gärna med och stöttar där det behövs – maila 
mig era önskemål så ser vi till att hitta en lösning!



Frågor?
Passar också på att önska er alla en riktigt härlig sommar!
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Fredrik Kuoppa, Affärschef, Almi Företagspartner Mitt AB

fredrik.kuoppa@almi.se, 072-214 63 40

mailto:Fredrik.kuoppa@almi.se
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