
TILLVÄXTFORUM
För dig som önskar ökad kunskap och vill få ditt företag att växa

Driver du företag och vill öka dina kunskaper, få fler kontakter och konkreta verktyg för att kunna ta 
din verksamhet vidare? Då är du välkommen till Väsby Promotions Tillväxtforum!

Vid detta Tillväxtforum får du möjlighet att under förbokade möten träffa företag inom flera olika 
områden (se nästa sida) och har möjlighet att få tips om vidareutveckling och svar på dina frågor, helt 
kostnadsfritt. Syftet är att skapa tillväxt samt främja entreprenörskap och lokal samverkan. På kort tid 
får du tillgång till samlad kunskap för ditt företags utveckling. 

Ange vilka möten du är intresserad av (via detta formulär) så återkommer vi till dig med 
bekräftelse på tid. Du kan anmäla intresse för hur många möten du vill. Skulle det vara många som vill 
ha möte med ett specifikt företag kommer vi att gå efter turordningslistan i vilken ordning svaren  
inkom. Se därför till att svara så snart som möjligt så du inte missar chansen att träffa just det  
företaget du är intresserad av!

Var: Väsby Promotions lokaler, Kanalvägen 10 C, 194 61 Upplands Väsby
När: 20 april, kl. 13-16
Anmälan görs via webbformulär (här) där du fyller i vilka möten du önskar att ha. 
Varje möte är 20 minuter och är kostnadsfritt. Vid ej avbokat möte senast 13/4 debiteras dock 250 
kronor. 

Förutom de bokade mötena är du också välkommen att träffa Väsby Promotion som finns på plats. 
Med oss kan du diskutera utvecklingsfrågor och vi är gärna ett bollplank för olika idéer, hur du ännu 
bättre kan nyttja ditt medlemsskap hos oss och olika tjänster som vi erbjuder dig som företagare. 
Kanske är du intresserad av att använda film i din marknadsföring? Det och mycket mer pratar vi gär-
na om! Varmt välkommen att mingla med oss och övriga företag!



Advokatfirman Nova 
Affärsjuridik
Novas ledord är att vi står för personlighet, kvalitet 
och tillgänglighet. Vi stöttar företag och företagsledare 
inom affärsjuridikens hela område. Välkommen att 
fråga oss om allt inom avtal, förhandlingsstöd och 
tvistelösningar. 

EY
Revision, redovisning och skatt
Att driva företag handlar om att göra vägval. Som 
företagare ställs du ständigt inför nya situationer 
och utmaningar. Vad vill du uppnå med ditt företag? 
Hur ska du sköta redovisningen och de dagliga 
ekonomiska rutinerna? Hur kan din ekonomi i ditt 
företag utvecklas och effektiviseras? Vi på EY ger dig 
råd om vilka vägar du ska gå. 

Finnhammars
Revision och rådgivning
Vi hjälper dig med alla de praktiska frågor som 
du möter i ditt företagande, oavsett om det berör 
företaget eller dig som ägare. Har du frågor om de 
nya utdelningsreglerna som är på gång? Vad är viktigt 
att tänka på då företaget startar eller ska expandera? 
Hur får du på bästa sätt ut pengar ur företaget? Vi ser 
fram mot en intressant pratstund tillsammans med dig.

Handelsbanken
Betalningslösningar, sparande & finans.
Vi har lösningar för företagets alla behov. Har du 
frågor kring sparande, delägarskap, investeringar, 
e-handel och hur vi kan göra det enkelt för dina 
kunder att betala?

ITO Nordic
Dokumenthantering, CRM & videokonferens
Svarar på frågor kring skrivare, scanners, lösningar 
för att återsöka filer, affärssystem kombinerat med 
CRM – allt i molnet! Videokonferens i FullHD för att 
utvidga din marknad - resa mindre!

Nestius kommunikation
Sociala medier för företag
Undrar du om Instagram eller Facebook är bäst för 
din verksamhet? Vet du inte hur du annonserar? Tina 
Sayed Nestius har skrivit handboken #BliDigitaltSmart 
som riktar sig till företagare och hjälper dig bli effektiv 
och framgångsrik i sociala medier. 

NyföretagarCentrum 
Starta företag
Vill du utveckla din idé?

Precator
Personalförsörjning
Behöver du rekrytera eller hyra in personal under 
kortare eller längre tid? Eller vill du diskutera 
kring vilken kompetens ditt företag behöver? Vi 
hjälper dig att hitta rätt medarbetare på den lokala 
arbetsmarknaden! 

PwC
Revision, redovisning och skatt
PwC har kunskapen, erfarenheten och alla de tjänster 
som du kan tänkas behöva från att driva, utveckla och 
avyttra ditt företag. Skatt, revision, rådgivning eller 
redovisning samt verktyg anpassade till mindre och 
medelstora företag. Vårt mål är att hjälpa dig att uppnå 
dina mål som din rådgivare på vägen. 

Profi
Fastighetsägare InfraCity
Söker du ny lokal eller vill veta mer om utvecklings-
planerna för InfraCity de närmsta åren? Vi berättar 
gärna och visar olika möjligheter för dig och ditt 
företag.

Swedbank
Finansiering & sparande
För företaget och företagaren – vi har alla lösningar för 
ditt företag och dig som företagare; inom finansiering, 
betalningslösningar, pension och juridiska frågor.
Välkommen!

Vlg - Väsby Läkargrupp
Företagshälsovård
Vill ni vara ett  friskt och hållbart företag där era 
medarbetare trivs och presterar väl? Kom så  
berättar vi mer hur Vlg kan vara en resurs för 
dig och ditt företag gällande hälsa och arbetsmiljö 
t.e.x företagssjukvård, ergonomi, hälsodagar, SAM, 
ledarskapsprogram m.m. Välkommen!

Win Win Ekonomi
Redovisning & rådgivning
Vårt kontor i InfraCity hjälper dig med valfria delar 
av redovisning och lön i ditt företag. Dessutom får du 
rådgivning för ditt företag och ditt ägande. Kom och 
träffa våra erfarna konsulter!

Upplands Väsby kommun
Upphandlingsenheten
Undrar du över offentliga upphandlingar?


