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Milliarder klar til små og mellemstore virksomheder (SMV’er)
Vækstfonden kan nu yde garantier til SMV’er, der er økonomisk trængte som
følge af COVID-19.
Kontakt din bank eller finansieringsinstitut og tal med dem om dine muligheder
for at anvende garanti fra Vækstfonden.
Du kan læse pressemeddelelsen her.

Webinar: Hvordan bruger jeg Corona-hjælpepakkerne?
Få indblik i hjælpepakkerne. Copenhagen Business Hub giver dig en hurtig
gennemgang af status på de enkelte hjælpepakker.

•
•
•
•

Hvilken hjælp indeholder pakkerne?
Hvem kan bruge den enkelte hjælpepakke?
Hvornår åbner adgang til at søge?
Hvad skal der skal til for at benytte dem?

Dette bliver det første af forventeligt adskillige korte, effektive webinarer, som
holder dig opdateret.
Vil du deltage?
Dato:
Tid:
Sted:

Fredag den 27. marts 2020
Kl. 11.00 - 12.00
Det hele foregår online, så find et roligt sted, hvor du ikke bliver
forstyrret og kan holde god afstand til andre

Du kan tilmelde dig her.

Webinarer for iværksættere og virksomhederne
I forbindelse med Corona restriktioner indfører Copenhagen Business Hub
webinarer for iværksættere og virksomhederne, som de forventer at afholde i
næste uge.
Datoer meldes løbende ud via deres nyhedsbrev men husk også at følge med
via deres hjemmeside og EH extra, hvor datoer publiceres. Der kommer flere
datoer, men pt. er der planlagt webinarer på disse tidspunkter:
Tirsdag den 7. april
Kl. 16.00 – 19.30:

English introduction – Start your own business

Tirsdag den 14. april
Kl. 9.00 – 12.30:

Iværksætterintro – Fra idé til forretning

7 tips til (fortsat) at generere indtægter
Oplever du også, at Corona/COVID-19 påvirker dig og din forretning?
Hvad kan du gøre for at generere indtægt, selvom det betyder afvigelser fra din
normale forretningsdrift?
Få inspiration i nyhedsbrev fra Copenhagen Business Hub.
Du kan også kontakte Copenhagen Business Hub via deres Corona hotline nr.
41886667.

Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte Chefkonsulent Karen B. Rasmussen via mobil 21 26 89 86 eller email erhverv@ltk.dk
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve, kan du afmelde via erhverv@ltk.dk
Følg os på LinkedIn Instagram Facebook
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