
• Vad håller jag egentligen på med? Om inte jag vet – hur 
skall då mina kunder veta?

• Varför ska någon köpa just mina produkter?

• Vad skiljer mig från andra som producerar något liknande?

Utbildningen är en arbetsprocess som 
omfattar en arbetsbok och två träffar.  
Under träffarna undersöker vi vad som är mervärden, 
hur dessa kan användas för att göra dina produkter mer 
attraktiva.  Arbetsboken du får första dagen vägleder dig i 

arbetet mellan träffarna. Till hjälp och inspiration kommer 
du att ha unik tillgång till fem erfarna personer med 
gedigen kunskap om t ex företagande, formgivning och 
kommunikation. Målet är att du efter detta arbete tryggt 
och med övertygelse skall kunna möta dina kunder.

”Greppa dina mervärden”

SE  ANDRA S IDAN FÖR MER INFORMATION

DU SOM hantVerksmässiGt ODlAR, FÖDER Upp Och/EllER FÖRäDlAR MAT Av gOD kvAlITET.

VäLkOmmen
13 november och 26 november 9.00–16.00 @ Orbaden konferens & spa, Vallsta



AgROAx är en ekonomisk förening som fungerat som navet i ett nätverk av personer med kompetens inom ekologisk produktion och hållbar utveckling. Agroax arbetar med att utveckla strategier för framgångsrikt småskaligt företagande.

”Greppa dina mervärden”

Vad håller jag egentligen på med? Om 
inte jag vet – hur skall då mina kunder 
veta? Varför ska någon köpa just mina 
produkter? Vad skiljer mig från andra 
som producerar något liknande??  

vi träffas under två heldagar. Under träffarna un-
dersöker vi vad som är mervärden, hur dessa kan 
användas och göra dina produkter mer attraktiva. 
Du får en arbetsbok första dagen som vägleder dig 
i arbetet mellan träffarna. Till hjälp och inspiration 
kommer du att ha unik tillgång till fem erfarna per-
soner med gedigen kunskap om t ex företagande, 
formgivning och kommunikation. Målet är att du 
efter detta arbete tryggt och med övertygelse skall 
kunna möta dina kunder.

nyfiken? Ta gärna en titt på våra korta introfil-
mer. Här kan du träffa de medverkande och höra dem 
kort berätta sin syn på mervärden och hur de kan 
lyftas fram. Prova att klicka på länken nedan:

välkOMNA!

Hans, Elisabeth & Stefan
kURSANSvARIgA

GenOmfÖranDe

Tid: 13 november och 26 november 9.00–16.00

plats: Orbaden, vallsta (www.orbaden.se)

Deltagaravgift:  500 kronor/person + förtäring 
(224 kr/träff). Betalas mot faktura. Moms tillkom-
mer. 

Anmälan till: stefan.soder@agroax.se
har du frågor? kontakta Stefan tel: 070–744 40 16
Anmälan senast: 5 november 2013.

fakta

Antalet deltagare: 15 st företag

Deltagare: Du som hantverksmässigt odlar, föder 
upp och/eller förädlar mat av god kvalitet.

Mål: Du som deltar har en ökad kunskap om dina 
långsiktiga mål och vilka värden du skapar. Du har 
kunskap och idéer om vilka metoder du kan använ-
da för att förmedla dessa värden till dina kunder. 

Krav: Du har tillgång till dator och internet.

Medverkande: Elisabeth Ögren, Stefan Söder, hans 
Naess (www.agroax.se), carin granlund Olsen 
(www.oliven.se) och André Wognum (www.
wognum.se).

PrOGram

Dag 1
vikten av att veta vad jag vill

kraften i en levande vision

lita på din drivkraft och gör egna val

Mervärden – vad och för vem? 

Radioutsändningen – praktisk övning

Introduktion av arbetsboken och arbetsplats

Minimässa – vi tittar på och pratar om de produkter 
som ni har tagit med er.

Dag 2
vad pratade vi om sist och varför?

praktisk övning – viktigaste mervärden?

Mervärdeområden – ett sätt att greppa dina mervär-
den

verktygslådan – hur förmedlar vi viktiga mervärden?

heta stolen – ställ frågor och få svar av våra kommu-
nikationsproffs carin och André. 

Du ägnar tid åt arbetsboken under veckorna mellan träffarna.

På vår arbetsplats (på nätet) har du tillgång till samlad expertis. 
Där kan du även få inspiration av dina kollegor. 

http://agroax.se/mervarden/

	Videos: 


