Ökad
lönsamhet
på dina
villkor!
Länsstyrelsen
står för minst
70 % av
kostnaderna

UTVECKLA LÖNSAMHETEN PÅ DINA VILLKOR
Ditt län genomför ett projekt som ska stärka
lanthandlares lönsamhet och kompetens.
I projektet anpassar vi innehåll och insatser
till just dina önskemål och behov och vi
hjälper dig med hela kedjan, från analys
och skapande av åtgärdsplaner till att
handgripligen genomföra åtgärder. Det
kan innebära allt från utbildningsinsatser
till att exempelvis söka investeringsstöd, förhandla avtal eller att hantera
personalärenden.

VI ÄR PROFFS PÅ DET VI GÖR
Vi har över 120 års erfarenhet av att bland
annat driva egna butiker och att inneha
befattningar som butikschef, inköpschef, HR-chef. På toppen av detta
har vi en bred erfarenhet av att
analysera, utbilda och coacha
inom handelsområdet. Vi har
även erfarenhet av ägarbyten
och uppstart av butiker och
bensinmackar. Våra metoder
gör det enkelt och smidigt för
dig och vi prioriterar alltid de
insatser som ger störst effekt,
snabbt och med så liten arbetsinsats som möjligt utifrån vad du
vill uppnå.

”Hur bra som helst!
Vi har letat efter något liknande,
men prisvärda kurser och rådgivning
är inte alltid lätt att hitta, och finns de
så är de ofta väldigt dyra och färdigpaketerad. Nu fick vi chansen att sätta
ihop ett eget program över just sånt vi
vill ska ingå, totalt fem dagar spridda
över hösten. Inget färdigt paket, utan
bara sådant vi själva valt”
Therese Bröderman,
Coop Bjursås & Coop Grycksbo

Starta ny eller
utveckla befintlig
bensinmack
Förstärk ditt utbud
och locka fler
kunder.

Investeringsstöd
Minska dina kostnader och utnyttja de
möjligheter som finns
att få i bidrag
och stöd.

Försäljning
och service
Öka dina intäkter
och få fler och
nöjdare kunder.
Affärsutveckling
och produktutveckling
Gör din verksamhet mindre
känslig för yttre faktorer
samt minska ditt beroende
av säsonger.

Energikartläggning
och åtgärdsplaner
Minska dina kostnader
och säkerställ att du
följer lagstiftningen.

Butiksproduktion
Skapa processer och
rutiner för butikens löpande
arbete, såsom exempelvis
livsmedelssäkerhet,
tillgänglighet, säker och
trygg butik.

Ledarskap och
arbetsrätt i butik
Hur du leder och
utvecklar effektiva
team.

VI HJÄLPER DIG MED

Lönsam
butiksdesign
och exponering
Öka antalet kunder,
snittköp och
marginaler.

Ägarskifte och
generationsväxling
När det är dags
att lämna över
eller gå vidare.

Sortiment, inköp
och förhandling
Hitta rätt varor
med bra
marginaler.

Ekonomi från
analys till åtgärder
Skapa kontroll över din
ekonomi, minska överraskningar & säkerställ
lönsamhet.

Marknadsföring och
konkurrensstrategi
Implementera ett enkelt
verktyg och säkerställ att du
hela tiden utvecklar din
verksamhet och står
stark gentemot
konkurrenterna.

PRIS
Timtaxa, ditt pris 265 kronor per timme (ordinarie pris 880 kr)
Avser exempelvis rådgivning via telefon där inga resor förekommer.
Halvdag, ditt pris 1 739 kronor (ordinarie pris 5 795 kr)
Avser upp till 5 timmar rådgivning och utbildning på plats hos er.
Heldag, ditt pris 3 885 kronor (ordinarie pris 12 950 kr)
Avser mellan 5-12 timmar rådgivning och utbildning på plats hos er.
Priserna är exklusive moms.

HUR KOMMER JAG IGÅNG?
Börja med att kontakta oss så bokar vi ett personligt möte eller tar det via
telefon om det passar bättre.
Vi sammanställer era behov och du godkänna att vi är överens om vad du
vill få hjälp med, på vilket sätt och när.
Vi sköter alla kontakter med länsstyrelsen och startar arbetet.
Ingen administration, varken före under eller efter, det enda du behöver
göra är att investera din tid för att utveckla din verksamhet och lönsamhet.

Gordon Krmic
gordon@spejaren.se
0730-77 50 01

