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VILL DU STÄRKA DINA
FRAMTIDSUTSIKTER?

Kostnadsfri
affärsutveckling
för företag på
landsbygden!

Östersunds kommun, Näringslivskontoret
i samarbete med Tillväxtverket.

Nu har du chansen att bli coachad i din affärsutveckling av experter inom
ett antal högaktuella områden under tre månader – helt kostnadsfritt! Vi
Föreläsningar,
erbjuder ett inspirerande, lättillgängligt och innehållsrikt kursupplägg
som
workshops
riktar sig till dig som är företagare på landsbygden i Östersunds
kommun.

& coachning
i grupp

Nu har du chansen att bli coachad i din affärsutveckling av experter
inom ett antal högaktuella områden – helt kostnadsfritt! Vi erbjuder ett
inspirerande, lättillgängligt och innehållsrikt kursupplägg som riktar sig
till dig som är företagare på landsbygden i Östersunds kommun.
Vi står inför stora förändringar. Den snabba
digitala omställningen skapar både nya möjlig
heter och nya utmaningar för företagare.
Många undrar hur man ska tänka och vad som
behöver göras. Om du också har funderat på
det och vill stärka din konkurrenskraft, då ska
du absolut anmäla dig!

PROGRAMMETS OLIKA DELAR

KUNSKAP SOM TAR DIG FRAMÅT

Ekonomi – Begriplig företagsekonomi med
hjälp av digitala verktyg kan utveckla din
verksamhet.

Här får du ca 10 timmar med experter som
kan guida dig rätt in i framtiden – med direkt
affärsnytta och fokus på digitalisering. Det
blir en rad föreläsningar, workshops och
coachning i grupp.
Du får även göra en nulägesanalys av ditt
företag och ta del av användbara verktyg
för att utveckla ditt företag. Dessutom ett
nätverk av lokala företag att kroka arm
och utbyta erfarenheter med, som alla har
liknande utmaningar. Din insats är din egen
investerade tid; att delta i hela programmet
med experterna och ca 5 timmar eget arbete.

Programmet processleds av Linda Wasell
& Karin Gydemo Grahnlöf från Future Fridays.
För möjlighet att delta i programmet skickar du
din intresseanmälan till hello@futurefridays.se

VARMT VÄLKOMMEN!

Introduktion – Vi går igenom utbildningens
upplägg och innehåll, arbetar med nuläges
analysen och lär känna varandra.
Omställning – Kunskap för att ställa om din
verksamhet och ditt erbjudande, snabbt och
långsiktigt vid behov.

Administration – Smarta system och rutiner
kan förenkla, effektivisera och skapa trygghet.
Marknadsföring och sälj – Använd
digitala kanaler på ett genomtänkt sätt för
affärsutveckling och ökad försäljning.

ETT LÄTTILLGÄNGLIGT UPPLÄGG
Utbildningen planeras att starta i september.
Du får mer detaljerad information när du
anmält dig.
Orter: Fåker och Häggenås
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