
Kontakt os
Du finder os på Edwin Rahrs Vej 32 i Brabrand 
– til venstre for hovedindgangen til Bazar Vest.

Åbningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10 - 16
Torsdag kl. 10 - 18
Fredag kl. 10 - 15

Det er en fordel at aftale en tid på forhånd 
– men ikke et krav.

Du kan også få en aftale uden for åbningstiden.

Edwin Rahrs Vej 32 . 8220 Brabrand  
Tel. 87 400 400 . Fax 87 400 409 . info@nyvirk.dk . www.nyvirk.dk

ÅRHUS KOMMUNE

NYVIRK er finansieret af Integrationsministeriet, Urbanprogrammet og Århus Kommune. 



NYVIRK er et privat iværksættercenter for
dig, der:
◆ drømmer om at blive selvstændig og

starte egen virksomhed.
◆ har en god idé – eller er i gang med en

forretningsplan.
◆ allerede har en færdig forretningsplan,

men mangler sparring.
◆ allerede har startet virksomhed – og

har mellem én og fem medarbejdere.

Der findes ikke standardløsninger for
etablering og udvikling af en virksomhed.
Derfor giver NYVIRK dig en individuel,
“skræddersyet” rådgivning, uanset hvil-
ken type virksomhed du ønsker at starte.

NYVIRK’s rådgivere er alle selvstændige,
så vi ved, hvad det vil sige at etablere og
drive en virksomhed i Danmark.

Gode råd 
og svar på dine spørgsmål
Du er velkommen hos NYVIRK, uanset
om du blot har et spørgsmål eller har
brug for rådgivning over en periode.

Hvis vi ikke kan svare på dine spørgsmål,
samarbejder vi med en række speciali-
ster, som kan hjælpe dig. For eksempel

med jura, forsikring eller tekniske spørgs-
mål. 

Brug også vores Mentorordning eller
Iværksætterworkshop.

NYVIRK er for alle
Du er velkommen hos NYVIRK, uanset
om du er:
◆ i arbejde eller ledig.
◆ kvinde eller mand.
◆ dansker eller nydansker.
◆ ung eller gammel. 

Hvis du er ledig, er det op til dig, om din
sagsbehandler skal involveres. Vi kan
også hjælpe dig med at undersøge
mulighederne i forhold til dagpenge- og
kontanthjælpssystemet.

NB! Personer og virksomheder I Urban-
området har fortrinsret til assistance fra
NYVIRK.

Og det koster ikke noget
NYVIRK er finansieret af Integrationsmi-
nisteriet, Urbanprogrammet og Århus
Kommune. Derfor skal du ikke betale for
rådgivningen hos NYVIRK. 

Hjælp til din forretningsplan

At starte egen virksomhed kan være en lang og besværlig proces, som vil på-
virke dig selv, dine omgivelser, din økonomi og din familie. 

Derfor er det vigtigt, at du har en gennemarbejdet plan, før du går i gang. 

Det er dig selv, der skal lave din forretningsplan – men NYVIRK kan give dig det
professionelle med- og modspil, du har brug for!

Start egen forretning - vi hjælper dig
Iværksætterworkshop
I workshoppen kan du arbejde med din
idé og forretningsplan, trække på vores
rådgivere eller få hjælp til specielle pro-
blemstillinger med økonomi og budget,
jura og lokaler m.v. 

I workshoppen finder du nye “kolleger”,
som ligesom dig brænder for at blive
selvstændig. 

Der er også mulighed for at lave en aftale
om at bruge centrets kontor- og IT-facili-
teter. 

Workshoppen er åben hver dag
i NYVIRK’s åbningstid. 

Mentorordning
Har du brug for en fast 
sparringpartner, der kender
din branche? 

Så giver NYVIRK dig 
mulighed for at møde 
en erhvervsleder eller 
selvstændig med den 
nødvendige erfaring. 
Vi kalder det en mentor-
ordning. 

Vi har et stort netværk 
i erhvervslivet, så vi finder 
en mentor, der kan hjælpe 
netop dig med at 
udvikle din forretning.


