Koperasi Pengembangan Usaha Kecil
Kami di sini untuk membantu Anda memulai sebuah usaha kecil di
Western Australia
Selama lebih dari 30 tahun, Koperasi Pengembangan Usaha Kecil (Small Business Development Corporation
atau SBDC) telah membantu orang-orang memulai dan mengembangkan usaha kecil milik mereka sendiri di
Western Australia.
Memiliki usaha sendiri memang menarik, namun juga dapat menantang.
Penasihat dan presenter lokakarya kami yang berpengetahuan luas dapat memberikan informasi praktis
mengenai bagaimana membuka dan mengembangkan usaha kecil yang sukses, menguntungkan dan
dinamis.

Layanan penasihat usaha
Layanan penasihat kami gratis dan rahasia, dan mencakup topik seperti:
• struktur usaha				• sewa guna usaha lokasi
• perencanaan usaha				• manajemen keuangan dan perpajakan
• riset pasar					• pemasaran
• lisensi dan izin usaha			
• pengaturan dan penyelesaian perselisihan dalam usaha

Layanan kami mencakup semua aspek dalam memulai dan mengembangkan sebuah usaha
Selain memberikan saran usaha gratis, kami juga dapat memberikan saran dalam membeli atau menjual
sebuah usaha, mengimpor dan mengekspor barang dan menyelesaikan perselisihan usaha dengan usaha
lain atau lembaga pemerintah.

Silahkan datang dan berbicara dengan kami
Kami adalah satu-satunya lembaga pemerintah Western Australia yang didekasikan untuk membantu usaha
kecil guna tumbuh dan berkembang.
Apabila Anda ingin mengunjungi kami, kami menawarkan layanan datang langsung gratis setiap hari
Senin s/d Jumat, pukul 08:30 – 16:30. Kami berada di lantai 2, 140 William Street, Perth (di atas stasiun Perth
Underground, pintu masuk melalui Murray Street mall).
Penasihat usaha kami yang berpengalaman siap untuk menjawab pertanyaan Anda dan memberikan
beragam informasi gratis dan lembar fakta untuk dibawa pulang. Kami juga memiliki informasi rinci
mengenai setiap sektor industri bagi Anda untuk melakukan riset pasar.
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Telepon: 13 12 49
Surel: info@smallbusiness.wa.gov.au

Apabila Anda memilih untuk mengakses layanan kami dalam bahasa selain Bahasa Inggris, hubungi 13 14 50
untuk meminta seorang juru bahasa. Pelayanan ini disediakan secara gratis.
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