Affärsutveckling för småföretagare
-säljkurs, yoga och affärsnätverkande i soliga Spanien

Upplägget på en dag
07.30 Morgonpromenad*
08.00 Yogapass*
09.00 Frukostbuffé
10-13 Workshop 1
13-17 Lunch och egen tid
17-19 Workshop 2
20.00 Möjlighet till gemensam
matlagning, ett besök i byn
eller egen tid.*

Följ med på en unik, utforskande och utvecklande
resa till vackra Sitges. Vi samlar drivna, jordnära
och nätverksinriktade företagare som vill utmana
sig själva och varandra under en vecka. Upplägget
är enkelt; god mat, vacker natur och en liten grupp
nyfikna företagare i ett hus vid havet.

*frivilligt
(ett mer utförligt dagsschema
kommer senare)

Vi skapar innehållet tillsammans. Utöver redan
inbokade föreläsare och processledare kommer
de deltagare som vill att dela med sig av sin unika
kompetens i en workshop under veckan.

Early bird!

1500kr i rabatt
Anmäl dig innan 30 juni
och betala endast 5000ex
moms för kursen!
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För vem?
Utvecklingsresan riktar sig till alla som
driver ett eget företag, oavsett bransch. Du är
soloföretagare eller har max fem anställda.
Vi kommer att bygga upp veckan
tillsammans och ditt deltagande bygger på
att du är beredd att bidra till såväl din egen
som andras utveckling.
Kursinnehåll:
- personlig utveckling
- nätverkande/nätvävande
- säljsamtalet, prissättning, avslut
- sälja via sociala medier
- säljhinder/säljstilar
- ledarskap
- rädslor, drömmar, visioner
- trender och omvärldsanalys

Praktisk info
Datum: 13-20 oktober 2014, med möjlighet att köpa
till extra nätter innan eller efter vår kursvecka.
Pris: Kursavgift 6 500 kr ex moms, boende i delat
dubbelrum 4 500 kr ej moms för 7 nätter
Enkelrumstillägg 1 300 kr.
'LQflygresa tillkommer och den bokar du på VMlOY.
Plats: Villa Sunlight, Sitges, Spanien
(nära Barcelona) www.lifejourneyspain.com
Ingår: Fem dagars kompetensutveckling och
utbildning av och med entreprenörer från hela
landet i en fantastisk miljö vid havet, yoga (även för
den ovane), välkomstcava, frukost/lunch/
avskedsmiddag och pool, del i dubbelrum och badrum (enkelrum mot tillägg) och inte minst ett utökat
affärsnätverk!

Metodik
Vi arbetar med feedback, dilemmacoaching, gruppdiskussioner, reflekterande team, övningar och
teoritillskott.
En ledig dag
Mitt i kursveckan finns en ledig dag. Ligg på stranden och återhämta dig, ta tid för reflektion och
skrivande, vandra i omgivningarna eller följ med på en utflykt till en vingård.
Mikael Reuterberg, ägare Villa Sunlight
Hälsoinspiratör, ägare till Villa Sunlight och www.lifejourneyspain.com. Håller i
morgonyogan, lagar utsökt och nyttig mat samt tar hand om oss på bästa tänkbara sätt.
Har många fler strängar på sin lyra som skådespelare, sångare mm.

Angeli S Hederberg, Processledare/Arrangör
Samhällsentreprenören, författaren och affärsutvecklaren Angeli S Hederberg kommer
att leda processen på plats. Hon har kunder som Volvo, Unicef och Näringsdepartementet och har arbetat i Sverige som utomlands. Angeli har genomfört närmare
20 sälj- och affärsutvecklingsprogram för småföretagare de senaste åren, varit
affärsutvecklare på inkubatorer och drivit flera egna företag. Läs mer om Angelis vision
och verksamhet på www.processrum.se
Margaretha Elleby, Createlle, Projektledare/Arrangör
Mångfacetterad företagare, arrangör och lic konsult i säljhinder/säljstilar för
www.belbin.se. Hon är även redovisningskonsult, projektägare för Mod.Passion.Jonglör
www.modpassion.se, regeringens ambassadör för att Främja kvinnors företagande mm.

Mod Passion Jonglör – bli mer affärsmässig entreprenör är ett koncept av entreprenörer för entreprenörer.
Vi har nått närmare 600 företagare med galor, kurser, mingelskolor och säljtester de senaste åren. Läs mer på
www.modpassion.se
Arrangörer
– bli mer affärsmässig entreprenör
Margaretha Elleby & Angeli S Hederberg
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Anmälan
Intresseanmälan sker till Margaretha Elleby,
createlle@gmail.com eller telefon 070 717 50 91
Det finns möjlighet till delbetalning av kursen.

