
 
 
 
Planering för Företagsamnoras luncher & workshops hösten 2019 
 
 
Föredrag i samband med lunch, i alfabetisk ordning 
Lunch kl. 11.30 – 12.00.  
Föredrag kl. 12.00 – 13.00  
 
Affärsplan och målsättning 
Genomgång och diskussion om det årliga arbetet med våra företags affärsplaner samt 
målsättningsarbete.  
Workshop planeras våren 2020. 
 
Det skrivna ordet 
Gångomgång och diskussion om hur vi kan uttrycka oss i skrift, vad vi ska tänka på kring den skrivna 
texten på våra hemsidor, på vårt marknadsföringsmaterial samt på sociala medier. 
 
Grundläggande ekonomi 
Genomgång av grunden i bokföring inklusive moms och avdrag. Grundläggande genomgång om vad 
samtliga företagare borde känna till och veta gällande företagsekonomi.  
Workshop planeras våren 2020. 
 
Planerade datum: 9/9, 14/10, 11/11 
 
 
Workshop, i alfabetisk ordning 
Workshop kl. 18.30 - 20.30 
 
Försäljning & Prissättning 
Försäljningsteknik med tips och tricks för att öka våra respektive företags försäljningssiffror. 
Genomgång av prissättningsstrategier, både generellt och till bekanta, med argumentering av 
prissättningen. Genomgång av kund- och företagsmarknad i Nyköping med omnejd.  
 
Retorik & Presentationsteknik 
Genomgång av förarbetet inför att hålla en muntlig presentation oavsett sammanhang. Därefter följer 
vårt agerande under föredraget; våra ord, vår röst samt våra gester och kroppsspråk. Genomgång av 
att bemästra vår nervositet. 
 
Sociala medier; Marknadsföring, Nätverkande, Samarbeten 
Genomgång av följande frågeställningar; vad ska vi företagare tänka på för att lyckas nå ut med våra 
budskap? Hur kan vi använda Facebook med inlägg och annonsering? Hur kan vi använda Instagram 
effektivast? Hur fungerar LinkedIN och hur ska vi låta mediet arbeta för oss? Hur kan vi hjälpa 
varandra att hitta samarbetspartners? 
 
Vem är du & vem möter du 
Mental träning, att träna sitt sätt att tänka och att tänka rätt så vi kan kontrollera våra tankar och ändra 
vårt tankemönster Genomgång av att utnyttja vår mentala kapacitet så vi presterar ännu bättre. 
Vi kommer även att lära oss om våra egna och andras personligheter och om hur vi kan bemöta dessa 
personligheter på bästa sättet och hur vi ska fråga och kommunicera för att vinna framgång.   
 
Planerade datum: 25/9, 9/10, 30/10, 27/11 


