Ni är ett av de utvalda besöksnäringsföretag som bjuds in att delta i programmet Kurbits Affärsutveckling.
Kurbits är ett internationellt affärsutvecklingsprogram skräddarsytt för besöksnäringen. Över 630 företag i Sverige, Norge och Schweiz har
genomgått Kurbits för att bli vassare på att göra affärer. Kurbits ger dig kunskap och konkreta verktyg för att utveckla din verksamhet och
utgår från det egna företaget med syfte att göra verksamheten ännu mer affärsmässig och lönsam.

Kurbits Affärsutvecklingsprogram

Tjäna mer på det du redan kan!
Bara du själv vet vad du vill med ditt företag. Men oavsett om det
är att få människor att vallfärda till ditt café eller att locka gäster
till ditt pensionat vet vi två saker. Du är expert på din verksamhet
och du upplever samtidigt att tiden inte räcker till.
Du kanske vill öka lönsamheten, bredda erbjudandet, hitta nya
affärspartners eller helt enkelt göra det där viktiga utvecklings-

Planerad start: Mars 2019 , avslut april/maj 2019
Pris: 5 000 kr ex moms per deltagare
(ord.pris 30 000 kr exkl. moms).
Antal deltagande företag är 8-10 stycken.
Rekrytering sker löpande av Barbro Trum, processledare på Kurbits

arbetet med affärsstrategier, mål, marknadskommunikation och

Affärsutveckling, tills gruppen är full.

ekonomistyrning.

För att säkra din plats kan du redan idag lämna en

Kurbits Affärsutvecklingsprogram startar i februari och består av

intresseanmälan till barbro@trum.se

sex workshops där teori varvas med praktik. Till träffarna kommer

För frågor kontakta Camilla Ahlsson på Almi,

inbjudna experter och erfarna turismexportföretagare samt att

camilla.ahlsson@almi.se Tel: 0703 - 77 97 45

varje deltagare får personlig coaching i sin utveckling. Programmet
avslutas i april/maj beroende på deltagarnas möjligheter.

utifrån grundtanken att de ska ha stor nytta av varandra och att de
vill utveckla sin verksamhet. En bra mix av olika verksamheter utesluter i princip konkurrens och ger istället utrymme för samverkan
och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.
Läs mer på
www.kurbits.org/kurbitsprogram/kurbits-affarsutveckling

Tack vare finansiering från Tillväxtverket och Region Uppsala har vi nu
möjlighet att erbjuda utvalda företagare inom besöksnäringen i Uppsala
län detta affärsutvecklingsprogram till ett mycket subventionerat pris.

”Kurbitsprogrammet var det som blev början
på en lång process att göra våra produkter
synliga och köpbara även för en internationell
gäst. Nätverket och relationerna till de andra
deltagarna var otroligt givande och vi gjorde en
mängd affärer och skapade samarbeten under
kursens gång vilket var väldigt värdefullt. Att
stärka lokala samarbeten känns också som
en viktig del av att staden ska kunna erbjuda
bättre produkter med tydliga produktägare och
leverantörer.”
Jonathan Tigrar, GO Adventure AB
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De företag och personer som deltar i ett program är sammansatta

