
DRAFT For Discussion Purposes Only

Tillväxtskolan

Bli din egen företagsutvecklare

www.tillvaxtskolan.nu

Tillväxtskolan



Påstående 1

Om du gör som alla andra så får 

du samma resultat som alla andra
Slutsats

Att vara marknadsledande och bäst 

kräver att man gör saker som ingen 

annan gör och agerar innan alla gör 

det

Om du gör som alla andra så får du samma resultat som 

alla andra, så våga vara bäst
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Påstående 2

Att agera innan marknaden 

forcerar din hand tillåter dig att 

hålla dig före konkurrenterna



Vi specialiserar oss på företag och vi fokuserar på att 

anpassa lösningar till alla företags unika förutsättningar
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...har kunder vare sig de är privatpersoner eller andra 

företag

...marknadsför sig för att nå ut till sina kunder vare sig de 

gör det varje dag, en gång om året, digitalt eller via mässor

...måste bestämma ett pris för sina produkter och tjänster

...har konkurrenter som gör samma eller liknande saker

...måste komma på en produkt eller tjänst som deras 

kunder behöver

...och mycket mycket mer.

Alla företag...

Varje företag och situation har sina unika förutsättningar så finns det många likheter mellan 

alla företag som om man drar nytta av de på rätt sätt kan skapa en hävstångseffekt

Varje lösning måste anpassas för...

...deras storlek 

...deras kundkrets

...vad konkurrenter gör

...hur teknologin utvecklas

...vad de säljer

...geografiska läge

...och hundratals andra faktorer som 

gör varje problem unikt



• 1.5 timmars kurs i centrala Stockholm

• Seminarium av erfaren företagsutvecklare och case övning med andra 

företagare 

Vår gratiskurs är ett bra sätt att lära dig mer om 

upplägget och få lite nya verktyg och sätt att se på det
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• Vad är egentligen ett företag?

• Hur kan du ändra din produkt / tjänst för att öka intäkterna?

• Vilken metodik bör du använda för att utveckla företaget framgångsrikt?

• Välarbetat företagscase taget från verkligheten

• Arbeta i små grupper med andra företagare

• Diskussion av lösningar

Info

Seminarium

Case 
Övning



Vi erbjuder alla sorters företagsrådgivning, kontakta oss 

för att se vad som passar just dig
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Företagarkurs Intensiv

• Intensivkursen är vårt format när du inte har så mycket tid och är redo att verkligen förändra sättet du 

arbetar med ditt företag

• En intensiv helg fylld med semiarium och case övningar

• Uppföljning en månad efter

Företagarkurs

• Vår företagarkurs är 20 kurstillfällen över 1 år. 

• Du får en gedigen affärsutbildning med fokus på företagsutveckling, du får chansen att utvecklas med 

andra entreprenörer

Strategisession

• 3 timmars session där vi går igenom och tacklar ditt största affärsproblem. 

• Bra för att få ny energi, ett fokus och en handlingskraftig plan. Fokuset ligger på att tackla ditt mest akuta 

hinder som är framför dig just nu.



Vår längre kurs gör dig till din egen företagsutvecklare 

och hjälper dig ta företaget till nästa nivå
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Mindset

Att driva företag är en av de största 

utmaningarna man kan ta sig an, vi lär dig 

hur du hanterar det mentalt och vänder det 

till framgång

Strategi

Att sätta ett mål, definera en strategi är ett 

simpelt koncept som de flesta gör fel på, vi 

lär dig att undvika de vanligaste felstegen 

och hur du använder detta till att vinna över 

konkurrenterna.

Kunskap

Vi erbjuder dig en snabb företagsutbildning 

med fokus på endast det essentiella och vi 

lär dig hur man applicerar det i verkligheten

Verktyg

Vi ger dig verktyg som du lätt kan börja 

använda i ditt företag, och bäst av allt, du får 

hem en bok som går igenom de och vi gör 

övningar för att lära dig hur du applicerar de 

till dina specifika förutsättningar.



Vi hjälper dig med verktyg, kunskap och tankesätt så att 

du är förberedd att tackla alla utmaningar
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Vi kommer lära dig hur man gör för att

kartlägga ett problem på rätt sätt så att

man inte slösar resuser och tid med

en alldeles för generisk lösning.

Lösningen måste vara praktiskt, ta i

beaktande alla dina individuella

förutsättningar och samtidigt vara så

resurssnål som möjligt. Vi hjälper dig

hur man tar fram såna som passar.

Man kan inte planera för allting som

kan hända, därför är det viktigt att vara

beredd och inställd på att justera sitt

tillvägagångssätt längs vägen, när

man ser hur kunder och marknaden

reagerar.

3. Testa lösning och förfina2. Kom på en lösning1. Förstå Problemet



• Genom att endast fokusera på det nödvändigaste så får ni tillgång till 

kunskap som de flesta går på Universitetet för att lära sig

• Detta är som en snabbkurs i företagande och ekonomi

• Verklighetstrogna och verkliga case övningar där ni lär er teorin men även 

hur ni applicerar det, svårigheterna som kommer med det, och hur man 

överkommer de utmaningarna 

• I vissa av övningarna får ni arbeta med att utveckla era egna företag

• En månad efter kursen har vi 2 timmars uppföljning där ni i förväg skickar 

in frågor som framkommit när ni testat era nya kunskaper i verkligheten

• Ni får en bok med er med all samlad kunskap från kursen som används 

som en referens och för att friska upp minnet

Våra nycklar till framgång handlar om att vi fokuserar på 

det som levererar värde och praktiskt användande 
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Fokus på det 
nödvändiga

Praktiska 
övningar

Uppföljning & 
Material



Tillväxtskolan drivs av Activate, en företagsrådgivare 

med erfarenhet från världen över och alla variationer av 

företag
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• Activate erbjuder tillväxtrådgivning åt små och medelstora företag

• Activate arbetar med alla sorters företagsutmaningar, från tillväxtsfrågor till verksamhetsförbättring som att 

implementera nya IT system eller förändra arbetsprocesser.

• Erfarenhet från världsledande företag till enskilda företagare och alla variationer däremellan

• Samarbetar med experter inom olika områden (ex. Sälj, förhandling, design, IT, juridik osv.)

Urval av Våra Kunder

Activate



Våra kunder gillar oss, här är varför
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Vi fick riktning på vårt arbete och 

massa användbara verktyg.

Arthur Izakowicz

Först var det lite obekvämt men vi kom snabbt in på 

nyckelproblemen och sen när vi fick tillgång till lösningar 

så fick man ny energi och fokus.

Michael Rendell

Jag fick hjälp att tänka på helt nya 

sätt och konkreta idéer för att växa 

mitt företag.

Ivonne Nilsson

Tackar för en mycket givande session hos Tillväxtskolan! 

Den gav viktiga och användbara redskap samt ny energi 

för att fortsätta framåt!

Eva-Lena Kohn

Jag letade efter nya sätt att få fler kunder, jag kom 

därifrån med ett helt nytt sätt att tänka på mina kunder 

vilket har hjälpt mig växa mitt företag.

Tamara Valenzuela



Kontakta oss

Kontakta oss för att höra mer om våra kurser
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08 – 19 11 11

jim@tillvaxtskolan.nu

www.tillvaxtskolan.nu

Tillväxtskolan - Din företagspartner för tillväxt 


