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Søknad
Søknadsnr.

2021-0202

Søknadsår 2021

Støtteordning

Nærings- og utviklingsfond for utsette område

Prosjektnamn

Nytt satsingsområde

Arkivsak

Kort samandrag
Koronaen har påført Sogn Kontorsenter stor reduksjon i omsetning og me trenger derfor fleire
salgsområder. Har kontakta ein importør av kaffimaskiner som me kan få ein avtale med. Dette vil gi
inntekter på salg og service av kaffimaskiner og salg av ingredienser til desse.
Beskriv omstillingsutfordringane og bakgrunn for prosjektet
Innkjøp av demomaskin, salg og teknisk kurs av tilsette, Innkjøp av verktøy og delelager.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Prosjekteigar Sogn Kontorsenter as
Org.nr:937912595
Kontakt
Sogn Kontorsenter As

Askedalen 10
6863 LEIKANGER
Askedalen 10
6863 LEIKANGER

92490250
92490250

Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskriving
- Innkjøp av demomaskin, deler og verktøy
- Opprette kundeliste over potensielle kundar
- Produsere reklamemateriell
- Skaffe leverandør av kaffikoppar med logo
- Salgskurs
- Teknisk kurs
Effektmål
Sogn Kontorsenter vil auke omsetnad slik at me kan avslutte permitteringar av tilsette. Satsar på
kaffimaskiner for å få fast leveranse av kaffi i ettertid.
Resultatmål
Me satsar på å levere ut ca 80 maskiner i løpet av ein 5-årsperiode. Dette vil gi ein omsetning på
kaffesalg og serviceavtaler på ca 2 mill årleg
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Tiltak som skal legge til rette for omstilling og utvikling
- Innkjøp av demomaskin, deler og verktøy
- Opprette kundeliste over potensielle kundar
- Produsere reklamemateriell
- Skaffe leverandør av kaffikoppar med logo
- Salgskurs
- Teknisk kurs
Grupper tiltaka skal rettast mot (føretak, næring, arbeidstakarar etc.)
Målgruppene vil stort sett vera kundar som me allereie har på kontormøbler, kontorrekvisita og
multifunksjonsprintere.
Tiltaka si forankring i kommunale eller regionale næringsplanar

Prosjektorganisering

Samarbeidspartnarar
Oslo Kaffe, A1 Reklame
Tids-/milepælsplan
Startdato: 03.05.2021 Sluttdato: 01.12.2021 Milepælsplan vedlagt søknad: Ja
Me vil bruke dette året til å skaffe kundar, ha opplæring på tilsette og organisere lager.

Kostnad-/finansieringsplan
Mottatt offentlig støtte tidligere:Ja
Har fått litt støtte til uungåelege faste utgifter etter 30% omsetningssvikt
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Kostnadsplan
Tittel

2021

Demomaskin
Opplæring
Salgsarbeid

63 650
30 000
30 000

63 650
30 000
30 000

Sum kostnad

123 650

123 650

Finansieringsplan
Tittel
* Nærings- og
utviklingsfond
Eigenkapital
Sum finansiering

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

SUM

SUM

80 000
43 650

80 000
43 650

123 650

123 650

Geografi
4640-Sogndal

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

Kaffi og Sogn Kontorsenter.pdf

5 610 974 12.04.2021
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