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FÅ 50 % AF OP TIL 75.000 KR. I TILSKUD TIL SPECIALISERET
RÅDGIVNING OM BREXIT OG BLIV KLAR TIL DE
MULIGE
FOR
MED
FÅ 50 % KONSEKVENSER
MEDFINANSIERING
AFSAMHANDEL
OP TIL 75.000
KR. TIL
STORBRITANNIEN.
SPECIALISERET RÅDGIVNING OM BREXIT OG BLIV KLAR
TIL DE MULIGE KONSEKVENSER FOR SAMHANDEL MED
STORBRITANNIEN.

50 % af op til 75.000 kr. i tilskud til et
skræddersyet rådgivning
Tilskud til rådgivningsforløb
Anslået 3000 danske virksomheder er
påvirket af brexit, grundet samhandel
med Storbritannien. Er du og din
virksomhed i blandt dem, så er der
konkret hjælp at hente.
Erhvervshusets brexitprogram giver
din virksomhed et tilbud om tilskud til
ekstern konsulentbistand. Du kan få
dækket halvdelen af op til 75.000 kr. i
tilskud til specialiseret rådgivning.

Hvorfor et brexitprogram?
Programmet er tilbudt til alle danske
virksomheder med samhandel med
Storbritannien. Det eksekveres af
landets 6 erhvervshuse og er finansieret
af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Det får du
Med udgangspunkt i din virksomheds
konkrete behov kan den skræddersyede
1:1 rådgivning give jer:
•
•
•

Afklaring af konsekvenserne af brexit
Konkret handlingsplan for eventuelt
at afbøje negative konsekvenser
Afsøgning og afdækning af mulighederne for nye eksportmarkeder

Et rådgivningsforløb skal give din
virksomhed en handlingsplan for
samhandlen med Storbritannien i disse
usikre tider.

Programmet har til formål at hjælpe
danske virksomheder med at afdække
udfordringer og konsekvenser
af brexit. Det skal bidrage til, at
danske virksomheder fastholder og
eventuelt øger omsætning, eksport og
beskæftigelse.

Betingelser for deltagelse
Hvis du og din virksomhed ønsker
rådgivning, skal I:

Vil du vide mere?
Har du brug for en snak om dine
muligheder for rådgivning

•

Kim Bonne
kbo@ehhs.dk
+45 41 88 66 17

•
•

Være maks. 249 ansatte og have
import/eksport og samhandel til
Storbritannien
Give en egenbetaling på 5000 kr.
ekskl. moms for adgang i et forløb
Dokumentere arbejdstimer, der
svarer til 75 % af rådgiverfaktura

Kontakt Kim og kom i gang med dit
forløb

