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» Vi kan med hjälp av stödet utveckla och digitalisera
vår plattform «
HeMa Lön Mittsverige AB, Ragunda kommun

För många företag blev pandemin en smärtsam påminnelse på olika sätt,
bland annat sårbarheten kring företagets lönehantering. ”- Vi kan nu med
satsningen erbjuda lönetjänster digitalt på ett bättre sätt och ser att
efterfrågan ökar, berättar Katarina Nyberg Finn, en av delägarna på
HeMa Lön Mittsverige AB.”

HeMa Lön Mittsverige AB ägs och drivs
av Helena, Katarina, Tarja och Maria i
Hammarstrand. Företaget erbjuder
olika lönetjänster. Foto: HeMa Lön
Mittsverige AB

En ökad efterfrågan på platsoberoende tjänster kan ge förutsättningar för
fler arbetstillfällen på landsbygden, något som HeMa Lön Mittsverige AB
hoppas på. ”- Pandemin har synliggjort möjligheten med digitala tjänster
och att de med minst lika gott resultat kan utföras platsoberoende, säger
Katarina Nyberg Finn.”

»Vi ställer om från afrikanska- till Jämtländska safaris«
Afrika Select och Nordic Select Safaris AB, Bräcke kommun

Reseverksamheten i Afrika och moderator-uppdragen försvann över en
natt när pandemin blev verklighet, en omställning var nödvändig för att
fortsätta med företaget. ”- Med stödet kunde vi kick-starta vår
verksamhet med bland annat cykelgäster, berättar Marika Griehsel,
delägare Afrika Select och Nordic Select Safaris AB.”
Satsningen i Gimdalen är bara en början på en rad olika insatser och
förhoppningen är att omställningen ska generera full sysselsättning året
runt. Förutom boende, mat och upplevelser erbjuds också samtal om
hållbar utveckling, globala och lokala frågor. ”- Jag hoppas att detta ska
lyfta vår verksamhet men även bygden generellt sett, säger Marika
Griehsel.”

Marika och Simon utanför Mogården i
Gimdalen. Paret äger och driver ett
företag inom turism.
Foto: Afrika Select och Nordic Select
Safaris AB

»Genom digitalisering av våra tjänster och produkter når
vi nya kundgrupper«
Norråkers Handel AB, Strömsunds kommun

Butiken i Norråker har inte bara kunder i närområdet utan är också
beroende av turismen, något som fick konsekvenser när pandemins
restriktioner trädda i kraft. ”- Det blev tydligt att vi måste hitta andra sätt
att sälja våra varor och tjänster på när restriktionerna resulterade i färre
besökande kunder, berättar Ida Collin, ägare Norråkers Handel AB.”
Investeringen ska göra att fler kunder utanför länet ska hitta till
företagets produkter och tjänster via digitala plattformar. ”- Vi fick bra
hjälp på Regionen och utan stöd hade vi inte gjort den här satsningen, så
passa på att göra den där investeringen för framtiden, säger Ida Collin.”

Norråkers Handel AB ägs och drivs
paret Ida och Johannes Collin.
Paret driver en livsmedelsbutik
och turistiskt boende. Foto:
Norråkers Handel

»Vi kan nu möta gästerna på ett tryggt och säkert sätt
tack vara den digitala utbildningen«
Destination Vemdalen AB, Härjedalens kommun

Besöksnäringen är en bransch som drabbades särskilt hårt av
restriktionerna under pandemin och för att kunna erbjuda tillresta
gäster en ”coronaanpassad destination” genomförde bolaget en
massutbildningsinsats. ”- Över 250 säsongsanställda deltog på vår
utbildning Värdskap under pandemin, en utbildningsinsats som vi kunde
göra tack vare omställningsstödet, berättar Anna Hansson, VD
Destination Vemdalen AB.”
Kommunikationen både externt och internt är viktigt och när fysiska
möten har uteblivit har behovet av bra digital utrustning varit stor. ”Bättre utrustning säkrar högre kvalitet på möten och ger ett proffsigt
intryck, säger Anna Hansson.” Investeringarna i
kommunikationsutrustning och utbildning ska hjälpa
destinationsbolagets medlemmar att anpassa sig till nya
marknadsförutsättningar.

Anna Hansson är VD för Destination
Vemdalen AB som ägs av 135 företag
inom besöksnäringen i
Vemdalsområdet.
Foto: Destination Vemdalen AB

» Vi kan nu sälja våra produkter helt digitalt«
Swetown Reklam AB, Östersunds kommun

När pandemin slog till och när de norska restriktionerna hindrade
resande över den norsk-svenska gränsen drabbades företaget hårt.
”- Vi tvingades att bredda vår marknad och erbjuda en större del av våra
produkter digitalt, berättar Michail Eliasson, ägare av företaget.”
Förhoppningen är att investeringen ska ge företaget fler ben att stå på i
framtiden, ett jämnare produktionsflöde under året och därmed också
kunna behålla personal under lågsäsong. ”- Stödet är helt avgörande för
att vi ens skulle kunna göra en sådan här satsning, säger Michail
Eliasson.”

Swetown Reklam AB ägs och drivs
av Michail Eliasson och jobbar
med storformatstryck i olika
format. Foto: Swetown Reklam AB

»Stödet hjälper oss att bli digitala och nå nya
marknader«
Joy Event & Health AB, Krokoms kommun

De internationella jaktgästerna stoppades av pandemins
reserestriktioner och företagets behov av att hitta nya kunder blev helt
avgörande att överleva. ”- Jag blev tvungen att skapa nya attraktiva
produkter för den nationella marknaden men som också kunde bokas
digitalt, säger Evelina Åslund, ägare av Joy Event & Health AB.”
Pandemin har drivit på digitaliseringen och för att snabbt nå ut med nya
produkter eller erbjudanden är digitala- verktyg och kanaler ett måste
för företagen.
”- Om du har investeringsbehov så är mitt tips är att ta kontakt med
näringslivskontoret, dom hjälpte mig så att jag kunde skicka in en
ansökan, berättar Evelina Åslund.”

Joy Event & Health AB ägs av
Evelina Åslund och bedriver
verksamhet inom jaktturism.
Foto: Joy Event & Health AB.

»Vi digitaliserade våra försäljningskanaler«
Akuthjälpen Åre AB, Åre kommun

Företag inom utbildningsbranschen har av förklarliga skäl haft det
extra tufft under pandemin då fysiska möten inte har varit möjliga. För
att överleva har företagen varit tvingade att hitta nya vägar för att nå ut
med erbjudanden.
”- En bra hemsida och en strategi för marknadsföringen, tillsammans
med bra e-learning hoppas vi ska attrahera nya målgrupper, berättar
Niclas Brissman, ägare av Akuthjälpen Åre AB.”

Akuthjälpen Åre AB drivs av Niclas
Brissman och erbjuder utbildningar
och utrustning inom bland annat
brandskydd.
Foto: Akuthjälpen Åre AB

För att bibehålla en position på marknaden, nationellt eller
internationellt kan det ibland behövas extern finansiering.
”- Stödet var helt avgörande för att kunna göra denna omfattande
förändring och satsning, säger Niclas Brissman.”
Stödet hjälper företag att göra den omställning som krävs för att
anpassa företaget till nya marknadsförutsättningar. ”-Sök på Regionens
hemsida efter vilka möjligheter som finns och ta kontakt med en
handläggare så att du vet att du är på rätt spår, säger Niclas.”

»Stödet till ny mötesteknik är helt avgörande för min
verksamhet«
O. Sergel Talarkonst AB, Bergs kommun

När pandemin slog till med full kraft förändrades villkoren för många
branscher, omställning till digitala tjänster blev nödvändig. ”- Jag blev
tvungen att möta det digitala behovet för att överleva, att gå från
fysiska- till digitala utbildningar, berättar Oskar Sergel, ägare O. Sergel
Talarkonst AB.”
Utveckling och framtagande av nya erbjudanden är förenat med
kostnader, något som kan vara svårt att genomföra med en redan
ansträngd ekonomi. ”- Att göra en sådan satsning så snabbt hade inte
varit möjlig utan stöd, säger Oskar Sergel.”
Att ställa om företaget till att bli mer digitala leder till positiv
utveckling. ”- Min nya digitala tjänst har vägt upp för det ekonomiska
tappet jag hade i början av pandemin men också resulterat i nya kunder
runt om i Sverige, berättar Oskar Sergel.”

Har ditt företag drabbats av pandemin och behöver
medfinansiering till en omställning?
Ansök om stöd via www.minansökan.se

Projektet ”Ökad konkurrens- och
investeringskraft för små och medelstora företag
i Jämtlands län orsakat av covid-19/Corona
pandemin”
Projektet ”Särskilt investeringsstöd till
besöksnäringen utifrån Coronapandemin/CV19”
Två ramprojekt som delfinansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland
Härjedalen

O. Sergel Talarkonst AB ägs och drivs av
Oskar Sergel och har verksamhet avseende
kommunikation.
Foto: O. Sergel Talarkonst AB

