
En kreativ og lærerik
etableringsprosess
for gründere



Hvorfor Drømmstart?

Målet er å gi bedriften er så god start, en drømme-
start, at den er godt rustet til å klare seg igjennom de 
tre første leveårene, som er kjent som de mest 
utfordrende og avgjørende årene i en bedrifts levetid.

zzvv

Krumtapp kan hjelpe din bedrift 
med å oppnå dette ved å dele vår 
kunnskap og erfaringer. Vi ser på 
alle mulighetene som ligger i ideen 
din, legger en god plan for frem-
tiden sammen med deg, og er en 
trygg veileder gjennom hele 
etableringsprosessen, fra start til 
slutt.

Fakta

Statistikken viser at bare 39% av nyetablerte 
foretak fortsatt err aktive etter tre år. Etter 
fem år er 27% fortsatt aktive.



Drømmestart inneholder:

• Presentasjon av ideen din (1 time).
• Idemyldring med oss (2 timer).
• Planlegging av veien videre med 

tiltak (2 timer).
• 5 x 1 time med oppfølging av planer 

og veiledning.
• Mappe med info og maler som 

hjelper deg på veien.

Drømmestart – 
gründertjeneste

Pris fra        16 500 kr eks. mva.
Varighet      3-6 mnd.

Veiledning gjennom bedriftsetableringen

Drømmestart 
– gründertjeneste I disse timene kan Krumtapp bistå deg med 

blant annet:

• Spisse konseptet og forretningsideen.
• Se på alle mulighetene som ligger i 

ideen din.
• Gjøre en markedsvurdering.
• Avdekke risikoer.
• Vurderer aktuelle finansieringskilder.
• Tilgang til vårt nettverk av gode hjelpere.
• Utfylling av skjema til Brønnøysund-
• registrene.
• Utarbeide en god forretningsplan 
• sammen med deg.



Etter Drømmestart vil du bli fulgt opp 
jevnlig av oss til bedriften er fylt tre år. 
I denne perioden kan du velge å benytte 
Krumtapp til følgende oppgaver hvis du 
har behov:

• Bedriftsrådgivning innen alle temaer.
• Utforming av søknader om tilskudd/

lån hos Innovasjon Norge eller andre 
instanser.

• Produktutviklingsprosesser.
• Idemyldring i nye utviklingsprosjekter.
• Mulighetsstudier.
• Prosjektplanlegging.
• Prosjektledelse.
• Utarbeidelse av prosjektregnskap.
• Rapporteringer/utarbeide rapporter.
• Finne gode samarbeidspartner for       

veien videre.

Har du en ide du har lyst til å iverk-
sette, men vet ikke helt hvor du 
skal starte? Kanskje er du allerede 
i gang, men står fast? Eller trenger 
du tilbakemelding på om det er 
realisme og verdt å gå videre 
med prosjektet/ideen din. Da kan 
“Drømmestart” være noe for deg!

* For oppgavene/rådgivningen dere ønsker 
i etterkant, tar vi betalt pr. time basert på 
gjedene satser



Kontaktinfo

KRUMTAPP
T +47 91 19 87 09
M post@krumtapp.no

www.krumtapp.no

Følg oss på facebook
facebook.com/krumtapp/

Krumtapp

Krumtapp er en eldre betegnelse på veivtapp. En vital mekanisk del, som 
brukes mellom stempelmotorens veivaksel og råde, for å overføre opp- 
og nedgående (frem- og tilbakegående) bevegelser til en roterende 
bevegelse eller omvendt. 

Ordet brukes i overført betydning om ildsjeler som er sentrale og 
tilnærmet uunnværlige for en sak eller bevegelse, dels fordi de styrer 
krefter, dels fordi de besitter og styrer informasjon.


