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Fyra bra seminarier  
som utvecklar ditt företags affärer! 
 
Projektet Nästa Steg – affärsutveckla! är till för dig som vill att ditt företag ska utvecklas 
vidare, bli ekonomiskt starkare och växa sig större. Genom fyra konkreta seminarier och 
möjlighet till individuell rådgivning får du inspiration och en knuff att komma vidare i ditt 
utvecklingsarbete. Projektet drivs av NyföretagarCentrum i Örnsköldsvik efter ett initiativ från 
nätverket KlöverDam i Örnsköldsvik. Det stöttas också av Länsförsäkringar och KPMG. 
 
Antalet platser är begränsade och anmälan bindande. Kontakta projektledare Sara Rudälv för 
frågor, anmälan och vilka rådgivare som är tillgängliga i erbjudandet. 
 

 

Tisdag 28 augusti kl 15-19  
Ekonomi för icke-ekonomer 

Detta seminarium ska hjälpa dig att öka ditt självförtroende vad gäller 

grundläggande ekonomi, som ett led i att fylla verktygslådan inför framtida 

affärsutveckling. Som administratör i ditt eget företag kommer du i kontakt 

med och förväntas ha kunskaper inom en mängd områden trots att du inte 

riktigt förstår alla samband. Genom att öka din kompetens inom ekonomi 

och ekonomiska samband kan du ta ett större ansvar och utvecklas 

dessutom i företagandet. Genom Lexicon anlitar vi Fredrik Edlund som 

föreläsare. Han är tidigare kontorschef på LRF Konsult i Örnsköldsvik och 

arbetar nu med inköp och controlling på El-forest AB. 

 

Tisdag 11 september kl 16-20  
Jacka upp priset och ta betalt!  

Tycker du att ditt erbjudande är värt mer och vill höja dina priser? Tycker du att 

det är svårt att veta vad du ska ta betalt och framför allt skulle du vilja höja dina 

priser? På detta seminarium får du veta hur du ska paketera dina tjänster och 

produkter på ett smartare sätt. Du får träna ditt affärsmässiga självförtroende 

och får konkreta råd hur du driver din affär genom hela säljprocessen med stöd 

av professionella affärsdokument. 

Karin Klerfelt, Astarcan, är en erfaren föreläsare och utbildare inom hela affärsprocessen. Hon 

är expert på säljande argumentation, förhandling och prisstrategi. Hon har hjälpt många chefer, 

medarbetare och företagare att bli bättre affärsmän/ kvinnor och öka intäkterna för sina företag.   
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Onsdag 10 oktober kl 15-19  

Ta kommandot över ditt varumärke 

Är det du som påverkar bilden av ditt företag, eller låter du konkurrenter, 

media eller andra sköta det? Genom en aktiv intern och extern 

kommunikation kan du påverka ditt företags image i positiv riktning. 

Seminariet kommer att visa på olika möjligheter att synas positivt, men 

också hur problemsituationer kan hanteras. Allt är möjligt, förutsatt att man 

har en plan och inte låter slumpen styra hur kommunikationen ska bli. 

Sören Back, SB Kommunikation, delar med sig av sina erfarenheter av 20 års 

arbete med kommunikation och marknadsföring.  

 

Onsdag 7 november kl 16-20  
Sälj mer till flera! 

En av försäljningens viktigaste delar är att förstå hur kunden fungerar 

när hon ska köpa en vara/tjänst. Seminariet lär dig förstå olika 

kundbeteenden och hur kundens köpprocess ser ut. Du lär dig 

dessutom vad du ska tänka på för att kunden ska känna förtroende och 

vara öppen för det du vill förmedla. Vi går även igenom säljsamtalets olika delar och vad man 

bör tänka på för att vända en negativ kund till att bli positiv till dig och det du vill sälja. Pia 

Nilsson är konsult inom försäljning i det egna bolaget Säljmer Säljkompetens AB sedan 6 år 

tillbaka. Före det har Pia 17 års erfarenhet av att arbeta i försäljningsorganisationer, varav 10 år 

i ledande befattningar. 

 
 

Låter det här som något för dig och ditt företag? 
Kontakta projektledare Sara Rudälv, 070-270 70 85, info@sararudalv.se 
 
 
Tack vare stöd genom Tillväxtverkets program ”Främja kvinnors företagande”  
är kostnaden låg: 
 

� 300 kr (ex moms) per seminarium eller 1000 kr för hela serien 

� 500 kr (ex moms) för två timmars rådgivning, max två tillfällen per företag 

 
Platsen för seminarierna är Folket Park, Örnsköldsvik. 
20 platser på seminarierna är reserverade för kvinnor, men män är också hjärtligt välkomna! 
Rådgivning kan bara bokas av företagande kvinnor. 


