
För dig som vill utveckla din 
verksamhet inom besöksnäringen.

Väx som företagare

Kurbits drivs och vidareutvecklas av Region Dalarna

KURBITS START



Driver du en mindre verksamhet, kanske vid sidan av ditt ordinarie arbete? 
Anar du att det finns potential att utvecklas och växa men känner att du 
saknar nödvändiga kunskaper för att komma vidare? Vill du lära dig mer 
om besöksnäringen? Och få bättre koll på exempelvis marknadsföring och 
avtal?
 Det nya programmet Kurbits Start ger dig en del av svaren på dessa 
frågor. Här får du kunskap, inspiration och handfasta råd för att göra ditt 
företagande mer affärsmässigt. Vi lär dig att definiera styrkor och svag-
heter med ditt erbjudande, att få bättre förståelse för besökarnas krav och 
önskemål, och att presentera din verksamhet på ett säljande sätt.
 Du får också träffa andra företagare i samma situation, jämföra  
erfarenheter och skaffa dig ett större nätverk. 
 Kurbits Start är ett nytt program inom beprövade och välrenommerade 
Kurbits. Anmäl dig idag för att bli en mer professionell och kunnig  
företagare.

Utveckla både din  
affärsverksamhet och dig själv

1. Besöksnäringens möjligheter och livet som egen.

2. Gästens helhetsupplevelse och att paketera den.

3.	 Professionella	samarbeten	och	att	göra	lönsamma	affärer.

4. Smart och säljande marknadsföring.

Det här innehåller programmet

Vilken Kurbitseffekt når du?
Kurbits är affärsutvecklings- 
programmet för företag i turist- 
näringen. Genom åren har mer 
än 500 företag gått våra program 
och intygar att Kurbits hjälpt dem 
att utveckla sin verksamhet. 

Kurbits Start innehåller fyra träffar  där du varvar teori med praktiska workshops. Inbjudna experter  och föreläsare ger tips 
och delar med sig av sina erfarenheter.

Kurbits är resultatet av ett samarbete mellan Region Dalarna, meNY, Högskolan Dalarna och affärsutvecklare med erfarenhet av turistnäringen.  
Målet är att ge företag inom turistnäringen möjlighet att öka lönsamheten i sin verksamhet. Läs mer på www.kurbits.org.

Du hittar oss även på:

KURBITS START


