Vil du være med i et nettverk av innovative og utviklingsorienterte virksomheter i Hallingdal?
- Da bør du bli medlem/målbedrift i næringshagen.
Som næringshagebedrift bidrar du inn i det regionale kompetansemiljøet for næringsutvikling. Sammen legger vi grunnlag for samarbeid og utvikling. Du blir en
del av et viktig nettverk for næringslivet, og en del av SIVA’s nasjonale innovasjonsmiljø. Du og din bedrift er også med å støtte opp om aktiviteter som kan
være til nytte for din bedrift, din bransje og for Hallingdal som en attraktiv bo- og arbeidsregion

Dette får du som MEDLEM i næringshagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Informasjon om næringsaktivitet
Gratis medlemskap i styreforeningen.no (ut 2022)
Fra 2023 25% rabatt på medlemskap i styreforeningen
Rabatt og tilgang på arrangement, kurs, workshops og
andre fora i næringshagens regi
Rabatt på prosjektledelse
Profilering på vår nettside
Tilgang til sosiale og faglige møteplasser
Nyhetsbrev
Tilgang til de samlede rådgiverressursene i Hallingdal
Næringshage (HNH) og et landsdekkende nettverk av
andre næringshager
Tilgang til nasjonalt kompetansenettverk

Hva kan vi bistå med?:
•
•
•
•

•

•

Som MÅLBEDRIFT får du i tillegg:

Forretningsutvikling og bedriftsrådgivning
Organisering, planlegging og ledelse av
utviklingsaktiviteter
Strategi-, prosess- og prosjektledelse
Finansiering gjennom investorsøk eller
søknadsprosesser om midler fra f.eks.
næringsfond, fylkeskommunen, Innovasjon
Norge og SkatteFUNN
Kobling opp mot regionale og nasjonale
forsknings- og utviklingsmiljø (FoU),
kunnskapsmiljø eller virkemidler for
innovasjon (Inkubatorer/katapulter)
Nettverksbygging og rekruttering

•

•
•

Utviklingssamtale 1 «Status 360 GrowthWheel».
En årlig gjennomgang av virksomhetens status og
utviklingspotensial ved avtaleinngåelse sammen
med fast kontaktperson.
Utviklingssamtale 2 innen avtalens utløp. «Veien
videre», med eller uten HNH.
På øvrig engasjement inntil 50% rabatt på ordinær
timepris. Nyetablerte bedrifter kan få inntil 75%
rabatt. Rabatt kan også omfatte eksterne
utviklingstjenester fra advokater, arkitekter,
markedsføringsmiljø, etc. Rabatten er avhengig av
oppdragets art og omfang, og avtales i hvert enkelt
tilfelle.

ÅRLIG AVTALE KOSTER:

MEDLEM

MÅLBEDRIFT

0-5 ansatte
6-9 ansatte
10-19 ansatte
20+ ansatte

Kr 2000,Kr 4000,Kr 8000,Kr 14.000, -

Kr 5000,Kr 5000,Kr 9000,Kr 15.000, -

ORDINÆR TIMEPRIS:
kr 1250.-

ORDINÆR TIMEPRIS:
kr 990.-

Alle priser er eks. mva

Inntil 50% rabatt på ordinær timepris.
Nyetablerte bedrifter kan få inntil 75% rabatt.
Ordinær timepris: 1250,-

