۹۷کارخانه و یا کارگاه صنعتی در سال  ۲۰۱۵در اکشو کمون راه اندازی شد.

کارخانه و یا کارگاه راه اندازی کنید
فکرها و ایده هایتان را به حقیقت تبدیل کنید

ما بسیاری از آنها را به طریقه های مختلف کمک کردیم .کمک های ما در مواردی همچون
راهنمایی  ,پیدا کردن شریک ,تامین بودجه و یا یک مشاور که میتواند با شما در باره ی
ایده و فکرتان صحبت کند.
ما می دانیم بسیاری از شما در گذشته کارگاه و یا کارخانه در بوده اید و ما با کمال میل
میخواهیم به شما کمک کنیم تا فرصتها ای که در سوئد برای شما وجود دارد را بشناسید.

مشاوره مجانی می باشد,
با ما تماس بگیرید.

فکرتان را به عمل تبدیل کنید.
TRANÅS

آیا ایده و فکری در سر دارید؟ با یکی از مشاوران با تجربه ما یک قرار مالقات بگیرید و
مشاوره کامال مجانی دریاف کنید.

MULLSJÖ
ANEBY

ما شماره در موارد زیر کمک می کنیم:
•
•
•
•
•

HABO

JÖNKÖPING

مشاوره در موارد کلی
قانون هایی که در سوئد در باره ی این کار وجود دارد.
گرفتن مجوز از کمون
راه اندازی کارگاه ,کارخانه و یا مغازه
توسعه افکار و ایده هایتان

EKSJÖ
NÄSSJÖ

VAGGERYD
GNOSJÖ
VETLANDA
SÄVSJÖ

شما به هیچ شرایط خاصی قبل از مالقات احتیاج ندارید ,فقط کافیست که یک ایده و برنامه
داشته باشد .برنامه ی توسه تجارت ما مجانی و برای همه خواهد بود.

شرکت ساینس پارک از شرکتهای کوچک و افراد با استعداد که میخواهند کارهای بزرگ انجام دهند حمایت
میکند .کمک های ما شامل موارد زیر میشود:

پیدا کردن سرمایه

پیدا کردن برنامه تجارت مناسب

راه اندازی یک تجارت بین المللی

پیدا کردن یک تیم مناسب

GISLAVED

VÄRNAMO

شرکت ساینس پارک با مشاوران با تجربه و خالق در  ۱۱کمون در یونشوپینگ لن
موجود میباشد .شما میتوانید طریقه تماس با همه ی شعبه های ما را در سایت اینترنتی زیر
پیدا کنید www.sciencepark.se
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