
VÄLKOMMEN TILL VÅRENS UTBILDNING MED FEM TRÄFFAR där vi jobbar med det egna företaget och tar hjälp av varandras kunskaper för 
att få input, inspiration och en knuff för att ta tag i det där som gärna blir lagt åt sidan – det där med tänka strategiskt på hur man ska hitta 

hemuppgifter mellan kurstillfällena för att säkerhetsställa implementering i ditt dagliga arbete och din vardag.
Vi fokuserar på hur man kan arbeta med företagets förbättringsområden och vad du själv kan göra för att bli framgångsrik med din 
marknadsföring. Samt din egna privata balans för att må bra på lång sikt och kunna prestera och göra goda resultat. 
Material och kursintyg ingår. Detta är ämnen som vi kommer att jobba med under utbildningen:

Träff 1
Nuläge & kommunikation
Vad behöver just DU 
hjälp med att bli bättre 
på? Vi tar fram styrkor 
och förbättringsområ-
den i ditt företag samt 
arbetar med kommuni-
kation, framträdande-
teknik och hur jag ger 
mig och andra det lilla 
extra. 

Träff 2
Gör din plan
Affärsplan, mark-
nadsföringsplan och 
marknadsföring. 
Hur maxar jag utfall på 
liten budget och hittar 
rätt målgrupp.  
Praktiskt arbete med 
ditt eget företag.

Träff 3
Synas digitalt
Hur kan jag använda 
mig av digitala medier 
för att marknadsföra 
och positionera mitt 
företag? 
Praktiskt arbete med 
ditt eget företag.

Träff 4
Ekonomi
På vilka sätt kan jag få 
ekonomi i mitt företag 
och vilka ekonomiska 

dra nytta av i företa-
get.

Träff 5
Utvecklingsplan 
Hur jag utvecklar mig 
själv och mitt företag 
för framtiden. 
Praktiskt arbete med 
ditt företag och gör en 
utvecklingsplan.

Kostnad: ca 1.500 per Majorska. 
Datum: 31/1, 21/2, 21/3, 11/4, 9/5. Plats: Prel. Diner 45. 

Kursledare kommer att vara Åsa Wikberg (LuckyRider och Diner 45), Ulrika Fry-
kestam (DLXA) samt Elin Kock (pwc). För att gå kursen måste du vara eller bli 
medlem i Majorskorna. 
Kursavgiften är subventionerad med bidrag från Fryksdalens Sparbank och 
Handelsbanken.

Anmälan: Senast 30 december genom att betala in avgiften till BG 5733-3726
OBS! Glöm ej ange namn. Anmälan är bindande.

Anmäl dig till  Majorskornas utbildning 
UTVECKLINGSSTEGEN 2017 

BE BETTER
THAN YOU WERE 

YESTERDAY

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS UTBILDNING MED FEM TRÄFFAR där vi jobbar med det egna företaget och tar hjälp av varandras kunskaper för 
att få input, inspiration och en knuff för att ta tag i det där som gärna blir lagt åt sidan – det där med tänka strategiskt på hur man ska hitta 

hemuppgifter mellan kurstillfällena för att säkerhetsställa implementering i ditt dagliga arbete och din vardag.
Vi fokuserar på hur man kan arbeta med företagets förbättringsområden och vad du själv kan göra för att bli framgångsrik med din 
marknadsföring. Samt din egna privata balans för att må bra på lång sikt och kunna prestera och göra goda resultat. 
Material och kursintyg ingår. Detta är ämnen som vi kommer att jobba med under utbildningen:

Träff 1
Nuläge & kommunikation
Vad behöver just DU 
hjälp med att bli bättre 
på? Vi tar fram styrkor 
och förbättringsområ-
den i ditt företag samt 
arbetar med kommuni-
kation, framträdande-
teknik och hur jag ger 
mig och andra det lilla 
extra. 

Träff 2
Gör din plan
Affärsplan, mark-
nadsföringsplan och 
marknadsföring. 
Hur maxar jag utfall på 
liten budget och hittar 
rätt målgrupp.  
Praktiskt arbete med 
ditt eget företag.

Träff 3
Synas digitalt
Hur kan jag använda 
mig av digitala medier 
för att marknadsföra 
och positionera mitt 
företag? 
Praktiskt arbete med 
ditt eget företag.

Träff 4
Ekonomi
På vilka sätt kan jag få 
ekonomi i mitt företag 
och vilka ekonomiska 

dra nytta av i företa-
get.

Träff 5
Utvecklingsplan 
Hur jag utvecklar mig 
själv och mitt företag 
för framtiden. 
Praktiskt arbete med 
ditt företag och gör en 
utvecklingsplan.

Kostnad: ca 1.500 per Majorska. 
Datum: 31/1, 21/2, 21/3, 11/4, 9/5. Plats: Prel. Diner 45. 

Kursledare kommer att vara Åsa Wikberg (LuckyRider och Diner 45), Ulrika Fry-
kestam (DLXA) samt Elin Kock (pwc). För att gå kursen måste du vara eller bli 
medlem i Majorskorna. 
Kursavgiften är subventionerad med bidrag från Fryksdalens Sparbank och 
Handelsbanken.

Anmälan: Senast 30 december genom att betala in avgiften till BG 5733-3726
OBS! Glöm ej ange namn. Anmälan är bindande.

Anmäl dig till  Majorskornas utbildning 
UTVECKLINGSSTEGEN 2017 

BE BETTER
THAN YOU WERE 

YESTERDAY

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS UTBILDNING MED FEM TRÄFFAR där vi jobbar med det egna företaget och tar hjälp av 
varandras kunskaper för att få input, inspiration och en knuff för att ta tag i det där som gärna blir lagt åt sidan – 
det där med tänka strategiskt på hur man ska hitta kunderna, marknadsföra sig och förhoppningsvis få ekonomi i 
företaget.

Varje kurstillfälle är tre-fyra timmar inklusive fika. Det blir enkla hemuppgifter mellan kurstillfällena för att säker-
hetsställa implementering i ditt dagliga arbete och din vardag. Vi fokuserar på hur man kan arbeta med företagets 
förbättringsområden och vad du själv kan göra för att bli framgångsrik med din marknadsföring. Samt din egna 
privata balans för att må bra på lång sikt och kunna prestera och göra goda resultat. Material och kursintyg ingår.

Detta är ämnen som vi kommer att jobba med under utbildningen:

Träff 1
Nuläge & 
kommunikation

Vad behöver just 
DU hjälp med att bli 
bättre på? 
Vi tar fram styrkor 
och förbättrings-
områden i ditt 
företag samt arbetar 
med kommunikation, 
framträdandeteknik 
och hur jag ger mig 
och andra det lilla 
extra.

Träff 2
Gör din plan

Affärsplan, 
marknadsföringsplan 
och marknadsföring. 

Hur maxar jag utfall 
på liten budget och 
hittar rätt målgrupp? 

Praktiskt arbete med 
ditt eget företag.

Träff 3
Visa dig digitalt

Hur kan jag använda 
mig av digitala medi-
er för att marknads-
föra och positionera 
mitt företag? 

Praktiskt arbete med 
ditt eget företag.

Träff 4
Ekonomi

På vilka sätt kan jag 
få ekonomi i mitt 
företag och vilka 
ekonomiska fördelar 
kan finnas att dra 
nytta av i företaget?

Träff 5
Utvecklingsplan

Hur jag utvecklar mig 
själv och mitt företag 
för framtiden. Prak-
tiskt arbete med ditt 
företag och gör en 
utvecklingsplan.

Kostnad:  1.500:- per Majorska  

Datum:  31/1, 21/2, 21/3, 11/4, 9/5

Tid: Prel. 18.30-21.00 

Plats:  Prel. Diner 45

Kursledare:  Åsa Wikberg (LuckyRider och Diner 45),  
 Ulrika Frykestam (DLXA) 
 Elin Kock (pwc)

För att gå kursen måste du vara eller bli 
medlem i Majorskorna. 

Kursavgiften är subventionerad med bidrag från 
Fryksdalens Sparbank och Handelsbanken.

Anmälan: Senast 30 december genom att betala in 
kursavgiften 1.500:- till BG 5733-3726
OBS! Glöm ej ange namn. Anmälan är bindande.

Begränsat antal platser!


