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DET HÄR ÄR VI…

... OCH DET HÄR ERBJUDER VI!

SENIORKONSULTER

AFFÄRSUTVECKLING

Vi som erbjuder er dessa tjänster är seniorkonsulter med en mycket bred

Vi analyserar din affärsidé, kundunderlag, erbjudande och prissättning och

kompetens i företagande. Vi har haft ledande befattningar i både offentlig

ger konkreta förbättringsåtgärder på det du vill fokusera på att utveckla.

och privat verksamhet och är nu egna företagare. Titta gärna in på vår
hemsida och läs mer om oss. www.arbetsmilo-ledarskap.se

AFFÄRSIDÉ

PROFILANALYS
Din självkännedom är avgörande för din framgång. Vår profilanalys ger dig
en djupanalys av dina styrkor och utvecklingsområden. Baserat på just dina

Vår affärsidé är att stötta och utveckla verksamheter, grupper och individer

behov skapar vi sedan en handlingsplan för hur du kan utveckla din affär

– i medgång och i motgång. Med stor förståelse för affärer och individer,

med utgångspunkt i dig själv. Profilanalysen är framtagen av IPU, Institutet

hjälper vi dig att uppnå både ekonomiska och mänskliga värden.

för Personlig Utveckling.

JUST NU!

COACHING

Just nu kan du som kvinnlig företagare få hjälp med halva insatsen i ett

För att få en helhet och kontinuitet i dina utvecklingsambitioner håller vi

projekt där Almi och Region Blekinge samarbetar. Kontakta Almi för att

ihop hela processen med användning av coaching. Coaching eller mentor-

berätta om dina tankar och återkom gärna till oss när du bestämt dig och

skap är två effektiva metoder för att nå resultat/önskad effekt.

fått klartecken. Du kan få ekonomiskt stöd med minst 2 500 upp till
50 000 och står själv för lika mycket.

Vi är övertygade om att detta blir en värdefull investering som ger dig en
ordentlig skjuts framåt i ditt företagande! Kontakta oss idag!

http://almi.se/blekinge/Aktuellt/releaser/Kvinnor-som-driver-foretag-iBlekinge-erbjuds-utvecklingscheckar

