VÄX MED DITT FÖRETAG!
En kurs för dig som är, eller vill bli, företagare
på landsbygden. Vi vänder oss i första hand till
företag inom besöksnäring och jordbruksföretag
som vill bredda/utveckla sin verksamhet.

Kursen är uppdelad i tre block, som ges en
gång i varje kommun i Jämtland. Du väljer själv
vilket eller vilka block du vill delta på.
* Affärsplan - att sätta mål, följa upp och
arbeta strategiskt
* Att jobba med sitt varumärke - marknadskommunikation, målgrupp, kanaler, budskap.
* Att anställa - arbetsmiljö, ledarskap, arbetsrätt.
Kurserna anordnas av Torsta AB och finansieras av Länsstyrelsen i Jämtlands län, genom
Landsbygdsprogrammet 2014-2020.
Självkostnadspriset är 500 sek/kurstillfälle och
då ingår lunch och fika.

Anmälan: http://torsta.se/utbildning/
uppdragsutbildning/kurser/vax-medditt-foretag/
Frågor
Trine Amundsen, VD 0640 - 188 01

Trine Amundsen, VD Torsta AB
Trine har lång erfarenhet som chef i olika typer av organisationer, just nu
är hon VD på Torsta AB.
Personalen är en av företagets viktigaste resurser och ett bra ledarskap är
en förutsättning för att nyttja den på bästa sätt. Under Trines del av kursen
kommer ni att prata om personalrekrytering och hur man skapar en god
arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt. Hon kommer även att prata om vad
som är ett gott och hållbart ledarskap och ta upp frågor om arbetsrätt, lagar och krav

Anna Olofsson Frestadius, Utvecklingschef Torsta AB
Anna har de senaste åtta åren arbetat med landsbygdsutveckling och företagsrådgivning fokuserat kring affärsutveckling.
Under Annas pass om verksamhetsstyrning ges verktyg för arbetet med
affärsplan, vision, värdegrund och verksamhetsplanering. Allt för att ni på
bästa sätt ska kunna öka lönsamheten och bidra till en större kundnytta.

Ulrica Hellström, Mulligan AB
Ulrica är marknadsstrateg och hennes erfarenhet från området sträcker
sig mer än 15 år tillbaka i tiden. Som marknadsstrateg hjälper hon sina
kunder i marknads- och säljfrågor. Det kan vara att kartlägga målgruppen,
formulera budskap som ska attraheras av nålgruppen eller att välja rätt
kanaler för att nå rätt människor, hon får helt enkelt sina kunder att synas
på rätt ställen och därmed sälja mer.
Under Marknadsföringsdagen kommer ni att varva teori med praktiska
övningar för att du ska lyckas bättre med din marknadsföring och försäljning.

Torsta finns inom Grönt Center i Ås, Krokoms kommun. Vi har uppdraget från Region Jämtland
Härjedalen att bedriva Landsbygdsutveckling för Gröna Näringar i hela länet.
Det löser vi genom att driva företagsinriktade projekt, erbjuda rådgivning och olika former av
kompetensutveckling för blivande och aktiva företagare. Hos oss finns sakkunniga inom skog,
jordbruk, affärsutveckling, ekonomi, ledarskap, varumärkesbyggande , arbetsmiljö och mycket
mer. Vi har bred erfarenhet av företagsutveckling inom många olika områden. Torsta har ett
nära samarbete med LRF och Eldrimner och jobbar bland annat med affärsrådgivarnätverk och
coachande verksamhet för företagare med utvecklingsidéer.
Vi tycker det är spännande med utveckling!
Därför jobbar vi aktivt med omvärldsbevakning och har kontakter med forskare och universitet
inom bland annat bioekonomi och teknikutveckling för jord- och skogsbruk.
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Östersund
04-okt Verksamhetsstyrning
17-okt Marknad
29-nov Anställda

Bräcke
25-okt Verksamhetsstyrning
07-nov Marknad
22-nov Anställda

Krokom
03-okt Marknad
18-okt Anställda
15-nov Verksamhetsstyrning

Plats Torsta Ösavägen 20, Ås
Tid 9-16.30

Plats Jämtkrogen, Riksvägen 1,
Bräcke
Tid 9-16.30

Plats ”Trångsvikens bygdegård,
Alsenvägen 8, Trångsviken”
Tid 9-16.30

Ragunda
14-nov Marknad
04-okt Anställda
29-nov Verksamhetsstyrning

Strömsund
9-okt Marknad
25-okt Anställda
22-nov Verksamhetsstyrning

Plats ”Hotell Hammarstrand,
Gullbacksvägen 16, Hammarstrand”
Tid 9-16.30

Plats ”Högt, Hett & säkert,
Gåxsjö 300, Gåxsjö”
Tid 9-16.30

Åre
11-okt Verksamhetsstyrning
24-okt Marknad
06-nov Anställda
Plats ”Åre Fjällsätra,
Byvägen 86, Undersåker”
Tid 9-16.30

Berg
18-okt Verksamhetsstyrning
15-nov Anställda
27-nov Marknad
Plats Wikners i Persåsen
Tid 9-16.30

Härjedalen
11-okt Anställda
08-nov Verksamhetsstyrning
21-nov Marknad
Plats ”Trosavik Slöjd och café,
Hedeviken 254, Hede”
Tid 9-16.30
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