
 

    

                             

Projekt Affärsutveckling för företagarkvinnor
Projektägare: NyföretagarCentrum Södertälje–Nykvarn–Salem

Samverkanspartners: Panther AB
 ResursCentrum/Kvinnoforum, Studieförbundet

Vuxenskolan, QUL Utveckling & Ledarskap, VIAM 

 
             
 

Konsten att göra affärer utan att sälja 
 
– Utveckla ditt företags affärsnätverk. 
 
Denna utvecklingscirkel vänder sig till dig som är kvinna och har drivit ditt företag i 
minst ett år. Du vill få inspiration och kunskap om hur du kan utveckla ditt nätverk och 
hitta nya vägar till affärsutveckling. 
 
Vi visar hur du på ett systematiskt och strukturerat sätt kan skapa goda relationer och 
affärsmässiga nätverk. Genom nya samarbets- och säljformer kan du enklare hitta nya 
kunder till ditt företag. Du får också praktiska tips om hur du kan vårda och underhålla 
företagets kunder och relationer för ett mer hållbart företagande.  
 
Under sex träffar varvar vi teori med praktiska övningar och du arbetar med ditt eget 
företag i fokus. Ett par hemuppgifter ingår också varför det är bra om du kan avsätta tid 
för eget arbete mellan träffarna. 
 
Kursdatum: 6 halvdagar,  kl 9.00-12.00 med start tisdag den 1 april 2008. 
  Övriga kursdagar är måndagarna den 7/4, 21/4, 5/5, 26/5 och 9/6.  
 
Lokal: Viam:s lokaler, Adolf Fredriks Kyrkogata 11 Stockholm 
 
Deltagare:  max 10 personer.  
 
Utbildare:  Marianne Stenborg, Lidingö NyföretagarCentrum/QUL 

 Ninnie Öhlund, ResursCentrum/Kvinnoforum 
  
Kursavgift:  1.600 kr + moms. Priset inkluderar kursmaterial. Faktureras. 
  Avgiften är subventionerad  genom medel från Främja Kvinnors 
 Företagande och Länsstyrelsen i Stockholms län.   
 
Anmälan:     Skicka din anmälan senast den 12 mars 2008 per e-post till:    
                          sandra.trkulja@nyforetagarcentrum.se  

                        Du kan också anmäla dig på telefon 08/55088490. 
         
        Ange följande uppgifter på din anmälan: Ditt namn, företagets namn, adress och telefon 

samt e-postadress. Vi vill också veta startår för företaget och om du driver det på heltid 
eller deltid samt vilken bransch du är verksam inom. OBS! Deltagarantalet är begränsat 
och vi hanterar anmälningarna i turordning. 
 
Välkommen med din anmälan! 
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