
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. Genom Kurbits affärsutveckling får du tillgång till effektiva och 
användbara verktyg för att utveckla din verksamhet och ta ditt företag till 
nästa nivå. 

Kanske upplever du såsom många andra företag i besöksnäringen, mitt i allt 
det roliga, att tiden inte räcker till och att det kommer utmaningar i frågor 
som rör utvecklingen av den egna verksamheten. Det är därför Kurbits  
Affärsutveckling finns. För att ge dig kunskap och verktyg så att du kan ta
nästa steg med ditt företag. Och tjäna mer på det du brinner för.

Kurbits är ett nationellt affärsutvecklingsprogram skräddarsytt för 
besöksnäringen. Över 730 företag i Sverige, Norge och Schweiz har 
genomgått Kurbits för att bli vassare på att göra affärer.

Hur går det till?
Kurbits Affärsutveckling består av 6 träffar där teori varvas med praktiskt 
arbete. Vi jobbar med workshops, föreläsningar, konkreta verktyg och erfaren-
hetsutbyte där ni lär av varandra. Det är ett av framgångsrecepten i Kurbits.

Du får även en personlig coach som tillsammans med dig arbetar för att 
utveckla din verksamhet.

Få kunskap och verktyg 
för att utveckla ditt företag.

”Vi har fått ett fantastiskt nätverk av 
kollegor att bolla med och hämta in-
spiration från. Dessutom kom vi till 
insikt om att fokusera mer på våra 

                  kärnverksamhet och att utveckla 

1. Affärsmål - Mitt företag nu & i framtiden

2. Produkter & tjänster  - Kunden i fokus!

3. Varumärket & kundresan

4. Försäljning - Gör det enkelt att köpa!

5. Tjäna mer på det du redan kan Prissättning & ekonomistyrning

6. Entreprenörskap - Få det att hända!

Läs mer på www.kurbits.org

KURBITS AFFÄRSUTVECKLING

Lena Göransson, 
Tofvehults Kafé, 
Konferens & Boende 

Bara du själv vet vad du vill med ditt företag. Men oavsett om det är att få männi-
skor att vallfärda till ditt café eller att locka gäster till ditt pensionat vet vi två saker.

Du är expert på din verksamhet. Och precis som många småföretag i turist-
näringen upplever du troligen såväl tidsbrist som ensamhet och svårigheter i 
frågor som rör utvecklingen av den egna verksamheten. Det är därför Kurbits

 du kan ta nästa 
steg med ditt företag. Och tjäna mer pengar på det du brinner för.

besöksnäringen och vill ta nästa steg i utvecklingen. Du kanske vill öka lönsam-

annat som du vet att du borde göra, men aldrig hinner.

Få kunskap och verktyg  
för att utveckla ditt företag. 

2. Produkter och tjänster

3. Marknadskommunikation

4. Försäljning och distribution

5. Ekonomi

6. Entreprenörskap och studieresa

+  Personlig coachning

Programinnehåll:

Lena Göransson,  
Tofvehults Kafé,  
Konferens & Boende

“Vi har fått ett fantastiskt nätverk  
av kollegor att bolla med och 
hämta inspiration från. Dessutom 
kom vi till insikt om att fokusera 
mer på våra kärnverksamheter och 
att utveckla vår egen struktur.”

www.kurbits.org

KURBITS AFFÄRSUTVECKLING

Du hittar oss även på:

moment där teori varvas med 
praktiskt arbete. Inbjudna experter 
och föreläsare ger tips och delar 
med sig av sina erfarenheter.
Du får även en personlig coach 
som tillsammans med dig arbetar
för att utveckla din verksamhet.

Genom åren har över 570 företag
gått våra program och intygar 
att Kurbits hjälpt dem att utveckla 
sin verksamhet.

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.

Kurbits Affärsutveckling har sex 
moment där teori varvas med 
praktiskt arbete. Inbjudna experter 
och föreläsare ger tips och delar 
med sig av sina erfarenheter. 
Du får även en personlig coach 
som tillsammans med dig arbetar 
för att utveckla din verksamhet. 

Vilken Kurbits-effekt uppnår du?

Genom åren har över 730 företag 
gått våra program och intygar att 
Kurbits hjälpt dem att utveckla 
sin verksamhet.

2 coachnings- tillfällen 

vår egen struktur.”




