company care
Danmarks
bedste
iværksætterportal

25.000

±

gode grunde
til at netværke med
Company Care

Vi ses online på
company-care.com

Danmark har brug for ideer, innovation og nye virksomheder
kort sagt - Danmark har brug for iværksættere
Company Care er danmarks bedste iværksætterportal
/ Socialt iværksætternetværk
/ Læs nyheder fra iværksættere i hele netværket og bliv inspireret
til at sætte nye ideer igang i din egen virksomhed
/ Følg - og netværk med virksomheder, mentorer og andre iværksættere
/ Del ud af din egen erfaring og vær med til at styrke iværksætterlivet
i dit eget netværk - og i hele Company Care netværket

Få 25.000 til at starte op på
Det kan være svært at starte en helt ny virksomhed op. Der er meget

Samarbejdsaftalerne er samlet i vores shop, og her kan du for 25.000
frit vælge de ydelser og produkter der passer bedst til din virksomhed.

Pris
Du kan være med helt gratis med en personlig profil. Når du har
oprettet din personlige profil, får du også mulighed for at oprette din
virksomhedsprofil. Det er virksomhedsprofiler der kan modtage de
25.000,Virksomhedsmedlemskabet koster DKK 1.000,- pr. år, pr. virksomhed.

der skal tages stilling til, og mange overvejelser der skal gøres.

Der er ingen bindings- eller opsigelsesperiode. Prisen er eksl. moms.

Det etablerede erhvervsliv er selv startet som iværksættere. Derfor

Company-care.com - kom og vær med

er de gode sparringspartnere til at få din nye virksomhed på sporet,

Kom og sæt dit præg på Company Care netværket. Vi glæder os til

og de vil gerne hjælpe dig på vej. Company Care har ikke bare samlet

at byde dig velkommen uanset om du er helt nystartet, går i start op

alle de informationer og overvejelser der bør tages hensyn til når en

overvejelser eller har været i gang i længere tid og er kommet vel

ny virksomhed startes op. Gennem fordelagtige samarbejdsaftaler,

igennem de første børnesygdomme.

har Company Care også samlet en hel pakke af forskellige attraktive
tilbud, der kan være nyttige i en opstartsfase.

Vi ses online på company-care.com!

