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2

Över tio års
erfarenhet i kärnan
av företagandet
Novago betjänar blivande företagare och redan verksamma
företag i fem kommuner – Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och
Sjundeå. Vi hjälper våra kunder i alla skeden av företagets
livscykel, från grundandet av ett företag fram till en ordnad avvecklingen av det. Du får personlig och konfidentiell rådgivning
när du vill utveckla verksamheten, internationalisera företaget,
i finansieringsfrågor, när du tänker förvärva eller sälja ett företag, när du stöter på problem eller när det blir aktuellt med en
generationsväxling. Vi hjälper dig också med rekrytering och
personaladministration. Vi hjälper också företag som är på väg
att flytta eller överväger att etablera sig i regionen.
Tjänsterna är kostnadsfria för invånare och företag i vårt verksamhetsområde. Vi betjänar på tre språk: svenska, finska och
engelska. Vi har kontor i Lojo och Raseborg, men vi åker gärna
och besöker våra företagskunder på deras verksamhetsställen.
Novago ingår i det riksomfattande nätverket Nyföretagarcentralerna i Finland.

Så här säger
kunderna om oss
”Palvelu oli ystävällistä, asiantuntevaa.
Sain mukavasti ohjeita. Aika ohjaukseen
järjestyi lyhyellä ajalla.”
Satu Kauppila - Jalkahoitola Vapaat Varpaat

”Mycket fin och vänlig kundservice.”
Gun Järnefelt – Piccola Oy

”Erittäin ystävällistä, ammattitaitoista ja
proaktiivista palvelua, paljon tietoa monesta näkökulmasta yrittäjälle. Kiitos.”
Ulla Härmä - Ulla Härmä Oy
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FÖRETAGS- OCH TJÄNSTEREGISTER

I registret hittar du företag som är verksamma i Hangö, Ingå,
Lojo, Raseborg och Sjundeå samt produkter och tjänster som
dessa företag erbjuder. Det finns över 8 000 verksamma företag i regionen. Du kan be att också ditt företag läggs till
i registret.

novago.yrityshakemistot.fi
I registret finns bl.a.:
• Företagen i regionen
• Tjänster som företagen producerar
• Företagens kontaktuppgifter
• Företagens plats på kartan

Tel / Puh: 019 232 800, E-mail / S-posti: office@papperohus.fi
Adress / Osoite: Ystadsgatan / Ystadinkatu 3, 10600 EKENÄS / TAMMISAARI

www.papperohus.fi
www.paperitalot.fi
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Planerar du att grunda ett företag?
När du är på väg att grunda ett företag eller om du bara
funderar på, om du har det som behövs för att bli företagare
eller lättföretagare, så tveka inte att utnyttja Nyföretagarcentralens avgiftsfria tjänster.

Som en del av nätverket Nyföretagarcentralerna i Finland är
det Novagos uppgift att främja uppkomsten av hållbar och
lönsam företagsverksamhet i Västra Nyland.

På den kostnadsfria och konfidentiella företagsrådgivningen
möter du din egen företagsrådgivare ansikte mot ansikte
eller på distans. Under rådgivningen fokuserar man på just
ditt företagande och din affärsidé. På mötet går du tillsammans med din företagsrådgivare igenom din affärsidé och
affärsplan och du får råd om hur du utarbetar lönsamhets-,
finansierings- och försäljningskalkyler. Vi berättar om olika
tillstånd, anmälningar och etableringsförfaranden som du
behöver samt ger dig grundläggande information om IPR –
dvs. immateriella rättigheter. Du kan också ställa frågor till
företagsrådgivaren om allt som gäller företagande.

Personligt och kostnadsfritt företagsrådgivningsmöte
Boka tid för företagsrådgivning:
019 369 1865
info@novago.fi
Läs mer om att grunda ett företag:
novago.fi/sv/grunda-ett-foretag

80 % av företagen som har fått rådgivning
är fortfarande verksamma fem år efter grundandet.*

Se vår video Ta steget och bli företagare: vimeo.com/338857934

*Källa: uusyrityskeskus.fi/uutinen/uusien-yritysten-maara-kasvussa-kolmatta-vuotta-perakkain
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Testa din företagsidé med
en företagsrådgivare
Har du en bra företagsidé
i tankarna? Skicka den till
oss för utvärdering genom
att klicka på Idéknappen.
Inom 24 timmar får du ett
e-postmeddelande från
företagsrådgivaren med en
snabb bedömning av din idé.
Testa idéknappen på adressen:
ideanappi.fi/sv/form

Företagsköp är ett alternativ till att grunda ett
nytt företag
Köp av ett färdigt företag,
det vill säga företagsförvärv,
är ett sätt att bli företagare.
När du köper ett befintligt
företag får du samtidigt en
färdig affärsidé och kundkrets.

Tilitoimisto kaikenkokoisille yrityksille

Sepänkatu 3-5 LT2, 08100 LOHJA
Puh. 019 331 683 | www.tilitoimistoroine.fi

Sähköinen Taloushallinto
Pappersfri bokföring

0440 - 507 209 konttori@digikonttori.fi
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Vi hjälper ditt företag
att växa
I företagsverksamheten finns många olika tillväxtpunkter man behöver
mera personal, nya marknadserövringar, internationalisering eller så måste
man fundera hur affärsverksamheten ska planeras om. Novago betjänar
redan verksamma företag i allt som rör företagsverksamhet, såsom HRoch löneärenden, rekrytering, välbefinnande på jobbet, utformning
av tjänster, utveckling av tillväxtplaner och vid olika oväntade
utmaningar. Novagos företagsrådgivare är en pålitlig partner för ditt
företag, en partner som noggrant sätter sig in i företagets situation.
Förutom den personliga rådgivningstjänsten erbjuder vi företagen ett
brett utbud av avancerade tjänstehelheter.
Till de avancerade tjänsterna hör till exempel tjänsten för grön
övergång som stöder införande av miljövänliga och klimatneutrala
verksamhetsmetoder i företag. Företagarna kommer att kunna använda de
lärdomar de har fått i sin egen marknadsföring.

Kundtjänst
019 369 1865
info@novago.fi
Det finns också en chattrobot
på vår webbplats.
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INTERNATIONALISERING

Vi hjälper ditt företag med internationaliseringen och i
kartläggandet av marknaderna. Vårt expertnätverk består av
internationella affärs- och marknadsundersökningsspecialister. Vi har även ett nära samarbete med Handelskammaren,
Finnvera, Business Finland och många andra internationella
affärs- och marknadsexperter.

LETAR DU EFTER EN VERKSAMHETSLOKAL
ELLER TOMT FÖR DITT FÖRETAG?

AVGIFTSFRIA EVENEMANG

Vi ordnar också avgiftsfria evenemang och utbildningar för
företagare och för dem som funderar på att bli företagare.
Välj ut de intressantaste och mest nödvändiga evenemangen
för just ditt företag.
Du hittar alla kommande evenemang i evenemangskalendern: novago.tapahtumakalenterit.fi

Vill du etablera ditt företag i Västra Nyland? Bekanta dig med
vår täckande tjänst, där du smidigt hittar olika alternativ på
en plats. Med länken nedan kan du bekanta dig med lediga
objekt.
novago.toimitilapalvelut.fi/sv

Digital ekonomiadministration
Sähköinen taloushallinto
Tel./puh. 0440 233 714 | www.pncservice.fi

www.raasepori.fi
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Är målsättningen ett ägarbyte
eller finansiering?
Är du intresserad av ägarbyte, men vet inte hur du ska gå till väga? Novagos experter berättar
vad ett ägarbyte innebär konkret. Vi är den första kontakten när ägarbytet planeras och genomförs, för skötseln av myndighetsförpliktelser och för att ordna nödvändig finansiering.
Är du tveksam till att grunda ett nytt företag? Då kan det vara enkelt och
lönsamt att förvärva ett befintligt företag för att starta upp en företagsverksamhet, när företaget redan har en egen kundkrets. Novago erbjuder en
konfidentiell och professionell experttjänst till personer som överlåter sitt
företag och dem som tar över företagsverksamheten.

RÄTT FINANSIERING FÖR OLIKA SITUATIONER

Novagos företagsrådgivning är alltid
kostnadsfri!

En noggrant utarbetad affärsplan och finansieringskalkyler är en förutsättning för att få extern finansiering. Novagos företagsrådgivare hjälper dig till
exempel att planera investeringar och finansiering, upprätta kalkyler, försäkra
företagsverksamheten och uppgöra en finansieringsansökan. Vi hjälper dig också
att välja ett lämpligt finansieringsalternativ. Novago har goda kontakter med lokala
finansinstitut och omfattande kunskaper om olika stödmöjligheter.

Kontakta oss redan när du planerar finansieringen!
Noggrant utförda kalkyler gör det lättare att få ett lån.

9

Kuva/bild: Johan Ljungqvist

TIPS FÖR ATT HITTA FINANSIERINGSMÖJLIGHETER:

• kostnadsfria verktyg för investerings- och finansieringskalkyler finns på
webbplatsen Yritystulkki.fi (Företagstolken)
• startpeng för blivande företagare
från TE-tjänsterna
• finansiering för utveckling av företaget från NTM-centralen
• lånefinansiering och borgen från
Finnvera (statsägt finansinstitut)
• innovationsfinansiering och internationalisering från Business Finland
(f.d. Tekes)
• gräsrotsfinansiering som är ett sätt
att skaffa finansiering via särskilda
plattformar på internet
• finansiering från regionala Leader-grupper
• investering av en FiBAN-affärsängel i
ett tillväxtföretag

Perustamassa yritystä?
Sanotaan, että unelmistamme
voi tulla totta, jos meillä vain on
rohkeutta tavoitella niitä.
Ota ensimmäinen askel kohti
yrityksen perustamista.
0 20 0 21 21 , N OR D E A . F I
Nordea Bank Oyj
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Ett heltäckande samarbetsoch expertnätverk
Novagos samarbets- och expertnätverk består av proffs från olika verksamhetsområden. Med hjälp av dessa experter erbjuder vi våra kunder aktuell och
högklassig rådgivning, både för nystartade företag och företag som redan är
verksamma.
Finlands Företagsmentorer rf är ett nationellt nätverk av erfarna företagare,
företagsledare och experter från näringslivet. Novago fungerar som koordinator för företagsmentorerna i Västra Nyland.
Företagarna i Finland rf driver småföretagarnas ställning lokalt. Varje kommun
och stad har en egen lokal förening i Novagos verksamhetsområde.

•
•
•
•
•
•
•

Företagarna i Raseborg rf
Hangö Företagare rf
Ingå Företagare rf
Karjalohjan-Sammatin Yrittäjät ry
Lohjan Yrittäjät ry
Sjundeå Företagare rf
Tenala-Bromarf Företagare rf

Bekanta dig
med Företagarna
i Finland på
yrittajat.fi/sv
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Lohjan YritysWerkosto och Raaseporin Yritysritarit består av
aktörer som tillhandahåller tjänster för företag. Tjänsterna är
delvis kostnadsfria.

Kommuner och städer erbjuder stöd till företagare inom
områden såsom placeringstjänster, olika tillståndstjänster och
miljöfrågor.

Företagarens ekonomihjälp är konfidentiell och kostnadsfri.
Rådgivarna på Företagarens ekonomihjälp är experter på företagsekonomi och på att förbättra företagens lönsamhet och ger
råd till företagare med ekonomiska svårigheter och insolvens.

www.hanko.fi

Västra Nylands Handelskammare erbjuder sina medlemmar
kontakter till företagsbeslutsfattare i regionen och möjligheter att hitta nya kunder, samarbetspartners och experter.

www.lohja.fi

Regionens läroinrättningar (Laurea, Luksia, Axxell, Novia,
Metropolia) tillhandahåller förutom utbildning till företagare
också rekrytering av kvalificerad arbetskraft för företag. Man
har också ett nära samarbete i läroavtalsfrågor.

YRKESUTBILDNING FÖR DIG!
AMMATILLISTA KOULUTUSTA SINULLE!

www.inkoo.fi

www.raasepori.fi
www.siuntio.fi

I LOINENINKOO.F I
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Novago Företagsutveckling Ab
Nummisvägen 12-14, 08100 Lojo
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
Boka rådgivningstid:
Kundtjänst
019 369 1865
info@novago.fi

Paikallinen tilitoimisto / Lokal bokföringsbyrå

Karjaa, Tammisaari, Hanko ja Kemiönsaari
Karis, Ekenäs, Hangö och Kimitoön
Ota yhteyttä! / Tag kontakt!
Michael Ekebom
010 324 3263
michael.ekebom@rantalainen.fi

• www.jssuomi.fi

www.novago.fi

