Kvinna? Företagare?
Intresserad av att öka din lönsamhet?
EN utbildning som gör dig till en supersäljare

Strategiskt nätverkande
-från första intryck till affär
Sälj mer genom att framgångsrikt bygga, använda
och utveckla ditt nätverk.
Hur gör du intryck och avtryck? Hur undviker du
att samla visitkorten på hög? Hur bygger du ett
nätverk av ambassadörer för ditt varumärke?
Kursen går igenom moment som
nätverkskartläggning, personligt varumärke,
rekommendationssamhällets spelregler,
mingelhinder, mingelstilar samt hur du kan öka
din omsättning genom att medvetet underhålla
dina relationer.
Utbildningen kombinerar teori, övningar och
besök på reella nätverksarenor i Malmö. Under
kursen kommer vi tillsammans att besöka mingel
för att öva på våra nya färdigheter i skarpt läge
Kursen ställer höga krav på närvaro, delaktighet
samt förmågan att ta och ge feedback.
Tillsammans utmanar vi komfortzonen och
utvecklar varandra och våra företag.
Kursen leds av
samhällsentreprenören,
nätverksexperten och
säljkonsulten Angeli Sjöström
Hederberg, P
 rocess Rum AB

Träffar och innehåll
TRÄFF 1:
Ons 17/4 kl 07.00-13.00
Vi träffas på Malmö stads mingel för att nätverka i skarpt läge
direkt! Efter frukostträffen samlas vi i en workshop för att
gemensamt reflektera och få teoritillskott om hur vi går från
mingel till affär. Vi får också besök av Nina Jansdotter som ger sina
bästa tips kring hur du kan nätverka dig till framgång på sociala
medier

Mellanperioden:
Ni får i hemläxa att besöka nätverk, exempelvis
NyföretagarCenter, FB-luncher, BNI eller Rotary. Ni ska också ha ett
one-to-one med någon i gruppen.

Träff 2:
Tors 16/5 kl 13.00-19.30
En workshop centralt i Malmö där vi diskuterar våra strategier
kring nätverkande. Hur bygger vi vårt personliga varumärke, vilka
nyckelpersoner vill vi lära känna, hur tar vi oss in i kundernas
nätverk och vad vill vi uppnå? Vi får också besök av entreprenörer
som delar med sig av sina bästa tips.

Mellanperioden:
Ni får i hemläxa att kontakta en drömkund/förebild för att
genomföra en nätverksintervju. Ni ska även ha ett one-to-one möte
med någon i gruppen. Ni uppmuntras också att besöka nätverk,
exempelvis NyföretagarCenter, FB-luncher, BNI eller Rotary.

Träff 3:
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600 företagare

är deltagarnas
snittbetyg på
vårt utvecklingsprogram

har under två år
deltagit på våra
program och galor
Foto Eva Kronfält
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anser sig ha knutit
kontakter som är
värdefulla för deras
företagande

Tors 30/5 kl 08.00-14.00
Här diskuterar hur vi kan bygga ett nätverk av fans och kunder
som i sin tur kan sälja åt oss. Vi får också besök av Marie
Nordström, Kreativitetslotsen, som pratar netweaving. Marie står
bakom en rad nätverk i Sverige och grand final på kursen blir att
vi deltar på hennes lunchevent Meet&Eat i Malmö.
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Kontakt
Margaretha Elleby, projektledare
Createlle | 0707-17 50 91 |createlle@gmail.com

Mer info om detaljer kommer i god tid innan resp träff!

