
Starta 
eget företag
på sommar-

lovet!

ÄR DU 15-20 ÅR OCH BOR I VÄSTERNORRLAND?
 

Vad gillar DU att göra? 
-Kanske ditt stora intresse kan bli ditt sommarjobb!

 
DU FÅR:

-En veckas kickoffutbildning efter skolavslutningen.
-Handledare som stöd under de veckor du driver ditt företag.

-Certifiering och diplom i slutet av sommaren.
( Värde 15 000 kr inkl 2000 kr till inköp av material och försäkring.)

 

technichus-business.se/sommar

Sommarlovsentreprenör 2.0

Exempel på saker vi gjort hittills: Ansiktsmålning,
event, fotbollsskola, webbdesign, fotograf,

vedförsäljning,
gräsklippning, startat café, sålt hembakat bröd,

startat en loppis mn.

 

Annika  Östman ,  pro jekt ledare
E-post :  ann ika .ostman@technichus .se

Te le fon :0730-444145
 

 
"Idag har vi så många

möjligheter med tekniken - jag 
kan sitta i Nordingrå  och jobba, men

ha kunder i New York! 
Det är livskvalitet!"



"Det här var mycket roligare
än jag anat! Tycker alla som 

får chansen ska testa!"
 

"Det var coolt att få diplom av 
landshövdingen!"

 
"Jag trodde inte att jag skulle

kunna starta företag med att jobba
med musik, och skapa event!"

 
"Toppen att få ett startkapital på

2000 kr var, vilket gjorde att vi snabbt
kom igång med vår idé!"

 
"Perfekt att få hjälp med bokföring och

sånt av handledaren"

1 Skriv en lista över saker som du är bra på och gillar att göra!

2. Fundera på om det är något av det du skrivit upp som du kan tjäna pengar på, antingen
som en tjänst du erbjuder, eller en produkt som du säljer.

3. Anmäl dig till Sommarlovsentreprenör - där får du hjälp att utveckla din affärsidé och
lär dig det du behöver om marknadsföring och ekonomi samt får 2000 kr för material du
behöver för att komma igång med din verksamhet.

 (Totalt värde 15 000 inkl kickoff och kickout)

VÅGA DRÖMMA STORT 
OCH HITTA DIN AFFÄRSIDÉ!

 

VAR?
Sommar lovsentreprenör  

 äger  rum i  a l la  centra lor ter  i  Västernorr land  –  dvs .  Ånge,
Sundsval l ,  T imrå,  Härnösand,  Kramfors ,  Sol lefteå och

Örnsköldsvik.
( I  Örnskö ldsv ik  kan  man dessutom kombinera

Sommar lovsentreprenörs  k ickof futb i ldn ing  med
Entreprenörsarena ,  och  i  Härnösand  erb juds  möj l ighet  t i l l  p la ts  i

Återbruksga l ler ian  Re :Store  om man v i l l  sä l ja  saker  som är
remake ,  upcyc lat  e l le r  egenproducerat . )

 
Loka ler  och  exakta  t ider  för  k ickof fvecka  medde las  senare  v ia
epost  f rån  d in  hand ledare  t i l l  d ig  som anmäler  d i t t  in t resse !

 
NÄR?

 
Ef ter  sko lavs lutn ingen  i  jun i .  Van l ig tv is  veckan  e f ter

sko lavs lutn ingen .

SÅ HÄR SÄGER VI 
SOM VARIT MED I  

SOMMARLOVSENTREPRENÖR
TIDIGARE:


