Workshop - Insikt & utveckling för dig & ditt företag
Bakgrund
Efter tre genomförda kunskapskvällar under tema ”Insikt & Utveckling – för dig och ditt företag”
förstod vi att nystartade företagare hade behov av fortsatt ”träningsläger” för att möta framtida
möjligheter & hinder på bästa sätt. Att starta företag innebär för många en större förändring och är
lite av en ny livsstil. Att vara ensam i ett företag kan kännas helt underbart – det kan vara befriande
och ge möjlighet att helt gå sin egen väg! MEN, det kan också vara väldigt ensamt att driva eget. Vem
skall man bolla idéer med och dela motgångar och glädjeämnen med? Många nyblivna företagsledare
upplever dessutom att de har för få människor i sitt nätverk som själva driver verksamhet, vilket ibland
kan begränsa utvecklande dialoger. Mot denna bakgrund och insikt föddes idén om en
Workshop/utbildning med syfte att utöka det befintliga nätverket med andra företagare, utveckla sig
själv och företaget genom att lyfta relevanta teman och frågeställningar etc.
Syfte
 Utvidga sitt nätverk med fördjupade företagskontakter
 Erfarenhetsutbyte – benchmarking med andra branscher och kompetenser
 Lyfta specifika och av deltagarna efterfrågade frågeställningar – ”hands-on”
 Utökad kunskap
 Träna på sin ”hisspresentation/pitch”
 Insikt om sig själv i rollen som företagsledare
 Handlingsplan som leder till framflyttade positioner och action
Målgruppen - förutsättningar
 Nystartade företagare (1mån-3år)
 Utvecklingsorienterade
 Vilja och ambition att bidra till gruppens framgång
 Engagemang
 Mångfald – branschspridning
 Mental och fysisk närvaro

 Utbildningsplats: Trollhättan, Innovatum Inkubator, Åkerssjövägen 16, Byggnad 60
461 53 Trollhättan
De olika blocken stödjer workshopen/utbildningens syfte och innefattar teman/områden som är
avgörande för framgångsrik utveckling och ledarskap. Allt för att stärka framtida affärer och
samarbeten. Vi kommer varva blockinnehåll med utbildningspass, eget arbete, workshops. För den
som önskar finns också möjlighet till individuell coachning mellan utbildningstillfällena. Vi arbetar
proaktivt med att få till en branschmixad grupp för största möjliga erfarenhetsutbyte.

