SERVERA EN
UPPLEVELSE

KURBITS MÅLTID

Ett produktutvecklingsprogram för dig som
vill utveckla upplevelser med kunden i fokus!

KURBITS MÅLTID

Hur du med upplevelser kring mat kan
bli kundens första val
Att jobba inom besöksnäringen är att jobba med upplevelser, där
kundens totala upplevelse är summan av alla delar. Maten är en
av de viktigaste ingredienserna. Då pratar vi inte bara om vad
som ligger på tallriken, utan om hela den kulinariska upplevelsen.

Lena
Göransson,
Tovehult A way of Life

Nya siffror visar att måltidsturismen ökar. Besökare i Sverige
spenderar allt mer av sina inköp på restaurangbesök och livsmedel.
Måltidsupplevelsen kan vara det som skiljer ut ditt företag från andra.
Som får gästerna att välja dig. Att komma tillbaka och rekommendera
ditt företag till andra. Och betala lite mer.
Men hur gör man? Hur kan mitt företag arbeta med måltidsupplevelser

”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.”

för att höja värdet, attraktionen och lönsamheten? Just det får du lära
dig i Kurbits Måltid.

Upplägg
Programmet består av 6 träffar där du lär känna andra företagare,
skapar nya samarbeten och utvecklar era produkter. I programmet
ingår även tre coachningstillfällen. Vi jobbar med workshops,
föreläsningar, konkreta verktyg och erfarenhetsutbyte där ni lär av
varandra. Det är ett av framgångsrecepten i Kurbits.

1. Omvärlden & trender
2. Koncept & produktidéer

3 co
ac
tillfähningsllen

Kurbits Måltid har sex moment
där du varvar teori med praktiskt
arbete. Inbjudna experter och

3. Affärsmodellering-lönsamma produkter

föreläsare ger tips och delar med
sig av sina erfarenheter. Du får

4. Upplevelsen & mötet med kunden

även en personlig coach som tillsammans med dig arbetar för att

5. Marknadsföring & sälj för att bli att bli köpbar
6. Presentation av din produkt/upplevelse!

Läs mer på www.kurbits.org.

utveckla din verksamhet.

