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Väx med Almi

Intresserad av ett bollplank?

Vill du ta nästa steg med ditt erbjudande? 

I behov av att förtydliga ditt företags målbild? 
Vill du lära dig mer om hur ett 
snabbväxande företag fungerar?

Visualisera din ekonomi?

Vill du veta hur ni kan jobba med 
era immateriella tillgångar?

Funderar du på hur du ska finansiera din tillväxt? 

Funderar du på hur ny din idé är? 

Vi investerar i framtida tillväxt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Stöd - talmanusSka du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå. Står ditt företag inför en ny fas i utvecklingen eller ska du bygga ett nytt företag från grunden? Finns det tillväxtpotential i affärsmodell och idé kan Almis erfarna rådgivare vara ett bra stöd på din tillväxtresa.Vi på Almi har länge arbetat nära tillväxtföretag. Det har gett oss en unik erfarenhet av de utmaningar som tillväxtföretagande innebär. Det har också lärt oss en hel del om vad som behövs för att lyckas.
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Bidrag

Leasing Crowdfunding

Kunder

Egna
medel

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns en mängd sätt att finansiering sitt företag. Att man har egna medel är en grundförutsättning då man inte kan finansiera allt med hjälp av bidrag och lån. Försök alltid få med kunderna i tidigt skede, att de betalar för att vara med alt ställer upp på annat sätt som på något sätt minskar dina kostnder.
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Vad är en Innovation?

Införandet eller genomförandet av en 
ny eller väsentligt förbättrad vara, 
tjänst eller process, nya 
marknadsföringsmetoder eller nya 
sätt att organisera affärsverksamhet, 
arbetsorganisation eller externa 
relationer.
Innovationen ska vara ny för världen 
eller ny för marknaden.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer.Innovationen ska vara ny för världen eller ny för marknaden.Väsentligt förbättrad innebär att mindre uppgraderingar inte räknas som innovationer.Innovation behöver göra nytta / skapa nya värden



Förstudiemedel – testa om din idé håller

Kan användas för externa kostnader för:
oMarknadsmässig förstudie

marknadsundersökning, inledande kundkontakter m.m.
oTeknisk förstudie

prototyp, konstruktion, design, certifiering m.m.
oJuridisk förstudie

nyhetsgranskning, skydd, avtal m.m.

Bidrag på max 25.000 kr till privatpersoner upp till 50.000 kr till företag
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Almis roll på finansmarknaden
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Ägarkapital

Bank

Risk

Ränta/avkastning



o Produkt- / tjänsteutveckling

o Investering i nya maskiner, varulager

o Internationell expansion

o Rörelsekapital

o Fastigheter – för den egna rörelsen

o Första förhöjda leasingavgiften

Lån – vad kan Almi finansiera
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Steg 1
Förstudiemedel
Max. 50.000 kr

Idé Utveckling Etablering Expansion

Finansieringstrappan

Steg 2
VG Såddfinansiering
Min. 50.000 kr
Max. 800.000 kr

Steg 3
ALMI Innovationslån
Från 50.000 kr

Steg 4
Mikrolån
Max. 200.000 kr

Steg 6

Företagslån
Från 250.000 kr

Exportlån
Från 1 mkr

Steg 5

Andra offentliga finansieringsmöjligheter; 
checkar/bidrag av olika slag från Tillväxtverket och
Vinnova, FoU-kort från VGR, lån/bidrag från
Energimyndigheten m m



Affärsutvecklingscheckar

• Internationalisering eller Digitalisering
• 2-49 anställda 
• omsättning på > 3 miljoner kronor
• 50.000 – 250.000 kr, max 50% av externa 

kostnaden
• projekttid 12 månader

9



Internationalisering – förbereda en 
internationalisering av företaget

• ta fram en internationaliseringsstrategi
• marknadsundersökning /-analys
• utreda lagar, regler, IP-frågor
• utreda om det behövs produktions-

/marknadsanpassning 
• utreda frågor kring Brexit (gäller även om 

man redan säljer till U.K)

Digitalisering – skapa nya värden i 
företaget med hjälp av digital 
teknik

• ta fram en digital strategi/plan för 
digitalisering

• ta fram nya tjänster/processer genom att 
använda befintlig data

• utveckla kundrelation
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Vad kan checken användas till?



Innovationscheckar ?

o ta fram en IP-strategi
o innovationsprojekt i tidiga 

utvecklingsfaser
o max 100.000 kr för köp av externa 

tjänster/specialistkomptens
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www.almi.se/vast 

0771-55 85 00

Presentatör
Presentationsanteckningar
Så lyckas du med Crowdfunding, lunchseminarie den 5 mars
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