
Er du interesseret? 
Så kontakt: 

Kvinderådet
Tlf. 20 32 72 57
fatma.oktem@kvinderaad.dk 
i Århus 
– evt. i København tlf. 33 12 80 87
kvr@kvinderaad.dk 

eller:

Nyvirk Iværksættercenter
Tlf. 87 400 400
info@nyvirk.dk

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE 
INDVANDRERE OG INTEGRATION

Holbergsgade 6
1057 København K

Tlf. 33 11 12 39

Holmstrupgårdvej 1
8220 Brabrand
Tlf. 87 400 400
www.nyvirk.dk

Niels Hemmingsens Gade 10
1008 København K

Tlf. 33 12 80 87
www.kvinderaadet.dk

Arrangementerne er en del af 
projektet: “Erhvervsrådet Jysk/Fynske
Indvandrerkvinder – en mobiliserings-
kampagne for at få flere indvandrer-
kvinder til at blive selvforsørgende 
via egen virksomhed.”

Kampagnen gennemføres i sam-
arbejde mellem Kvinderådet, 
Nyvirk Iværksættercenter, kommuner
og lokale kvindeorganisationer, med
støtte fra Ministeriet for Flygtninge,
Indvandrere og Integration.

Kvinderådet 
– er Danmarks største kvinde-
organisation. 
Kvinderådet arbejder for at sikre 
kvinders rettigheder, muligheder og
indflydelse overalt i samfundet. 
Se www.kvinderaadet.dk 

Nyvirk Iværksættercenter 
– er et privat firma, der siden 2004 
har rådgivet om selvforsørgelse og start,
drift og udvikling af egen virksomhed,
herunder særlig målrettet nydanske 
kvinder.
Se www.nyvirk.dk

Egen virksomhed?

Own Business

Entrepreneur?
Ganacsigeyga

IVÆRKSÆTTER-ARRANGEMENTER
FOR NYDANSKE KVINDER



Hør om hvordan 
du kan starte 
egen virksomhed
● Er du kvinde, flygtning eller indvan-

drer og bor i Danmark?

● Vil du gerne være selvstændig og
tjene penge selv?

● Har du gode idéer til egen virksom-
hed – eller vil du gerne høre om
andres idéer?

● Kan du lide at snakke med kunder
og give god service?

● Vil du gerne bruge din viden og er-
faring – og blive endnu dygtigere?

1. Møde: Opstart
Her kan du:

● høre om andre kvinders erfaringer 
● få information om, hvordan du

også kan blive selvstændig
● møde andre kvinder som dig 

og snakke om jeres idéer og
spørgsmål

● møde mennesker, der gerne vil
hjælpe dig videre

2. Møde: Opfølgning
Her har du mulighed for at:

● fortælle mere om dine egne idéer
og høre andres mening

● få gode råd og kontakt til myndig-
heder, organisationer og andre, 
der hjælper videre

● danne netværk med andre kvinde-
lige iværksættere

Kom til iværksætter-

arrangementer 

for nydanske kvinder 

- det er gratis for dig!

På iværksætter-arrangementerne kan
du også få information om, hvor og
hvordan du selv kan få gratis profes-
sionel rådgivning. F.eks. om:
● markedet for din idé - hvem er dine

kunder, hvad kræver de?
● hvilke krav stiller myndigheder og

leverandører?

● hvad kan du tjene og hvor store er
dine udgifter - hvis det går godt -
og mindre godt?

● hvordan skaffer du penge til at
starte og den første svære tid? 
Kan du få Kom-i-gang-lån?

– og meget mere…

Hjælp til at komme videre…

Iværksætter-arrangementerne bygger
på gode erfaringer bl.a. fra “Nyvirk for
kvinder” – et forsøgsprojekt i Århus. 

I løbet af et år lykkedes det at mobili-
sere flere hundrede nydanske kvinder
til at deltage i tilsvarende arrangemen-
ter.

Det har indtil nu ført til selvstændig
virksomhed og selvforsørgelse for
mere end 30 kvinder – og flere er på
vej!

Nydanske kvinder i Århus har bl.a.
startet virksomhed inden for:
● hotel og restauration
● import og salg af brugskunst
● IT og hjemmeside-design
● eksport-rådgivning
● personlig pleje
● reklame og PR
● rehabilitering af traume-ramte
● sangundervisning
● social- og sundhedsydelser
● tekstildesign
● virksomheds-rådgivning

Andre nydanske kvinders erfaringer


