
 

 

 

 

FÖREDRAG i samband med LUNCH 
 

Plats: Näringslivets hus, vid Nicolaiskolan Västra Storgatan 40 A 

Tid: 11.30-13.00. Lunch ca kl. 11.30-12.00. Föredrag ca kl. 12.00-13.00  

Pris: Kostnadsfritt för Företagsamnoramedlemmar (exklusive lunch). Ickemedlemmar 

betalar endast 150 kronor exklusive lunch. 

 

 

Det skrivna ordet 
Datum: 9 september 

Föredragshållare: Taina Karlsson, Skrivkrampen 

Taina kommer att prata om det skrivna ordet och vikten av att stava rätt, vad det är 

som gör en text svårbegriplig och hur man kan göra den lättare att förstå. 

Det blir lite lättsam grammatik och många praktiska tips för ditt skrivande. 

 

 

Grundläggande ekonomi 
Datum: 7 oktober 

Föredragshållare: Irene Murén, Min redovisningsservice i Nyköping 

Irene kommer att prata om grunden i bokföring inklusive moms och avdrag. Det blir en 

genomgång om det som samtliga företagare borde känna till och veta gällande 

företagsekonomi.  

 

 

Affärsplan och målsättning 
Datum: 11 november 

Föredragshållare: Birgit Båvner, Begåvia o/e Almi 

Birgit o/e Almi kommer att prata om det årliga arbetet som alla vi företagare bör göra 

när det gäller våra företags affärsplaner och målsättningar. 

 

 

 

 

NYHET: Rutin höstens luncher: 
1. Anmäl dig via mailadressen: info@foretagsamnora.se 

2. Betala 125 kronor för lunchen senast onsdag veckan innan till Marie-Louise 

Holm, Swish: 073-674 1232. (Bindande betalning) 

3. Skriv i Swishs meddelandefält om du önskar kvitto för din bokföring 

4. Kom, njut och ha en riktigt bra och givande lunch 😊 

 

 

 

  



 

Workshops 
 

Plats: Näringslivets hus, vid Nicolaiskolan Västra Storgatan 40 A 

Tid: 18.30-20.30  

Pris: Kostnadsfritt för Företagsamnoramedlemmar. Ickemedlemmar betalar endast 

300 kronor 

 

Retorik & Presentationsteknik 

Datum: 9 oktober 

Föredragshållare: Marie-Louise Holm, Talarcoachen 

Marie-Louise kommer att gå igenom det viktiga förarbetet inför att hålla en 

muntlig presentation oavsett sammanhang. Därefter följer vårt agerande under 

föredraget; våra ord, vår röst samt våra gester och kroppsspråk. Många av oss 

är nervösa när vi ska tala inför andra, så det blir även en genomgång av 

nervositetsbemästrande. 

 

Försäljning & Prissättning  

Datum: 30 oktober 

Föredragshållare: Yvonne Hellsén, Idésupport 
Yvonne kommer att gå igenom försäljningsteknik med tips och tricks för att 

öka våra respektive företags försäljningssiffror. Det blir även en genomgång 

av prissättningsstrategier, både generellt och till bekanta, med argumentering 

av prissättningen. Hon kommer även gå igenom kund- och 

företagsmarknaden i Nyköping med omnejd.  

 

Vem är du & vem möter du  

Datum: 27 november  

Föredragshållare: Marita Skårelid, Skarelid International och Anette Kumlin Jonsson, 

Hälsoklivet 

Marita och Anette kommer på olika sätt att gå igenom hur vi kan träna vårt sätt 

att tänka. Att vi tänker på rätt sätt så vi utnyttjar vår mentala kapacitet och kan 

prestera 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.   

 

Sociala medier; Marknadsföring, Nätverkande, Samarbeten 
Datum Slutet av januari 2020 

Föredragshållare: Susanne Öjert och Katarina Klang Tasevski, Öjert & Klang 

Marknads- och kommunikationsbyrå 

Susanne och Katarina kommer gå igenom hur vi som företagare kan tänka för 

att lyckas nå ut med våra budskap. De kommer gå igenom hur vi kan använda 

Facebook med inlägg och annonsering, hur vi kan använda Instagram 

effektivast, hur LinkedIN fungerar och hur vi ska låta mediet arbeta för oss. Vi 

kommer även att diskutera hur vi kan hjälpa varandra att hitta 

samarbetspartners. 

 

Rutin höstens workshops: 
1. Anmäl dig via mailadressen: info@foretagsamnora.se 

2. Anmäl dig senast måndagen samma vecka (två dagar innan)  

3. Kom, njut och ha en riktigt bra och givande workshop 😊 
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