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EKONOMI OCH LÖNSAMHET OCH 
STYRELSEUTBILDNING
Ekonomi i butik
Datum: 7 september
Tid: 09.30 – 11.00
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Bengt Petersson 
Syfte: Att skapa en förståelse hur man kan 
utveckla ekonomi och affärsmanskap i butik. 
Att som butiks personal förstå hur man påverkar 
lönsamheten i butiken genom bättre kunskap 
om de ekonomiska sambanden.
Mål: Att öka kunskapen om hur man skapar en 
god butiksekonomi.
Målgrupp: All personal som arbetar i en butik
Innehåll: 
• Genomgång av viktiga ekonomiska 
 grundbegrepp
• Visa på ekonomiska sambanden som finns för 
 att förbättra lönsamheten i en butik.
• Beräkningar av några viktiga nyckeltal
• Genomgång av stegkalkylen
• Hur gör andra, exempelvis från Ica

Prissättning – ökad 
försäljning och lönsamhet 
med optimerade priser 
Datum: 14 september
Tid: 09.30 – 11.00
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Bengt Petersson
Syfte: Ett företags vinst drivs av försäljnings volym, 
kostnad och pris. Prissättning är ofta den variabel 
som ägnas minst fokus, trots att det har den hög-
sta hävstångseffekten på marginalen. Utbildning-
en handlar om hur du genom rätt pris   sättning kan 
öka både vinst och försäljningstakt. Vi går ige-
nom prissättningsteori, relationen mellan pris 
och marginal, beteendeekonomiska aspekter av 
prissättning och hur försäljnings organisationen 
kan hantera en prishöjning utan att förlora kunder.
Mål: Att få god kunskap om hur man sätter priser 
och hur det påverkar företagets totala ekonomi.
Målgrupp: Ledande funktion i företaget
Innehåll:
• Grunderna i prissättningsteori: relationen 
 mellan pris och marginal och vad det är som 
 gör att bättre prissättning direkt påverkar 
 både försäljningsnivå och marginal
• Vanliga misstag som företag gör när de 
 prissätter och hur du kan undvika dem
• Beteendeekonomiska aspekter på pris-
 sättning; hur vi människor tar köpbeslut, och 
 olika taktiska metoder för att öka kunders 
 betalningsvilja
• Hur man kan mäta det kundvärde en produkt 
 eller tjänst ger, och att översätta det till rätt pris
• Sambandet mellan pris och försäljning
• Skillnaden mellan prissättning på internet och 
 traditionell 
 prissättning samt värdebaserad prissättning
• Hur du kan arbeta med att analysera 
 historiska försäljningsdata eller installera en 
 prissättningsmjukvara som automatiserar den 
 analysen
• Fallstudie av företag som infört värdebaserad 
 prissättning baserad på mätning av kundernas 
 värdeuppfattning
• Övningar då du får applicera teorier och 
 tekniker i just ditt företag och din affärsmodell
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Skicklig styrelse 
– förstärkt företagsledning
Datum: 5 oktober
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Jan-Erik Boström
Syfte: Att förstärka företagsledningen med 
affärslogisk kompetens och att köpa försprång.
Mål: Att förstå skillnaden mellan enkelt 
ledarskap – en ensam företagare: och dubbelt 
ledarskap – en aktiv styrelse som samspelar 
med sin VD.
Målgrupp: Operativa ägare, företagsledare, 
rådgivare och intresserade styrelsekandidater
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 timmar.

INSPIRERANDE OCH KREATIVT
Framgång är ingen slump
Datum: 3 mars
Tid: 07.30 – 09.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Maria Vallin
Syfte: Deltagarna skall upptäcka hur man med 
enkla åtgärder alltid skapar framgång – i jobbet 
och i livet.
Mål: Deltagarna skall skapa sin egen 
framgångsrika framtid och sin egen personliga 
handlingsplan för detta.
Målgrupp: Alla (såväl ledare som medarbetare) 
som vill nå stor personlig framgång.
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 timmar.
Innehåll:
• Vi gör en personlig NÖRHA på egna framtiden
• Gör en handlingsplan
• Vad är framgång för dig 
• Tänk framgångsrikt och påverka ditt tillstånd
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Kreativ på beställning – 
hur gör man och varför?
Datum: 8 april
Tid: 08.00 – 09.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Maria Vallin
Syfte: Att ge kunskap inom affärs-, 
marknadsförings- och utvecklingskreativitet, 
vilket är den framtida kunskapen som du måste 
ha om din business skall synas och blomstra. Att 
utveckla nya tankemönster
som hjälper företag att skapa ny kreativ 
utveckling utanför de nuvarande tankeramarna. 
Att använda kreativt tänkande till att skapa 
konkurrensfördelar.
Mål: Att få kunskap och insikt inom:
• Affärskreativitet – för att skapa nya produkter 
 och tjänster.
• Marknadsföringskreativitet – för att sticka ut 
 ur den grå massan.
• Utvecklingskreativitet – hos ledare och 
 personal så att nytänkarna och ny utvecklarna 
 vill stanna kvar och att de bästa vill jobba hos 
 dig.
Målgrupp: Operativa ägare, butiksföreståndare, 
marknadsförare, utvecklare eller andra 
personer som vill/behöver lära sig att tänka nytt 
och kreativt inom sitt jobb/projekt. Man har ett 
behov av att kunna bryta mönster och skapa 
nya produkter, tjänster, marknadsföra eller lösa 
problem på ett annorlunda och nyskapande 
sätt.

KUNDBEMÖTANDE, FÖRSÄLJNING 
OCH KLAGOMÅLSHANTERING
Aktiv klagomålshantering 
och positivt 
kundbemötande
Datum: 3 mars
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Kenth Åkerman
Syfte:  Utbildningen leder till ökad beredskap 
för bemötande av den missnöjda kunden,
samt rätt attityd och verktyg för positiv 
hantering av klagomål.
Mål:
• Ökad kontroll och förståelse för sitt eget och 
 kundens beteende
• Bli bättre på att bemöta klagande kunder, för 
 ökad nöjdhet och lönsamhet
Målgrupp:  All personal som arbetar i en butik.
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 tillfällen 
om vardera 2 timmar.
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Sälja med service
Datum: 14 april, 6 september
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Maria Vallin
Syfte: Att öka butikspersonalens kunskaper om
• Vad service är för deras kunder
• Hur de genom service och enkel säljteknik kan 
 öka försäljningen
• Hur den egna rollen som butikssäljare 
 påverkar företagets resultat
Mål: Ökad försäljning genom nöjdare kunder 
och effektivare säljarbete.
Målgrupp: All personal som arbetar i en butik.
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 tillfällen 
om vardera 2 timmar.

Aktiv konsument
försäljning butik och 
restaurang
Datum: 26 maj
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Maria Vallin

Syfte: att stärka personalens förmåga att 
kommunicera och påverka kunderna på det 
sättet sälja mera. Att förstå den egna rollen 
som säljare och hur mycket man kan påverka 
resultat genom ett aktivt säljarbete.
Mål: Ökad försäljning, att man lyckas sälja till 
rätt priser och ha fortsatt nöjda kunder.
Målgrupp: All personal som arbetar mot 
slutkonsument.
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 tillfällen à 
2 timmar med lätt hemarbete.
Innehåll:
• Test på HUR mycket lyssnar jag – är jag en god 
 lyssnare
• Säljer jag eller skapar jag relation
• Lär känna vilken typ av kund jag möter. Hur 
 matchar jag vad kunden vill ha
• Effektivt möte 

Klirr i kassan när du säljer 
med passionerad service
Datum: 3 maj, 14 september
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Maria Vallin
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Syfte: 
• Att deltagarna motiveras och inspireras till det 
 goda mötet med kunden/gästen.
• Höja kvaliteten, d.v.s. öka medvetenheten, 
 som ger ännu professionellare säljare.
• Skapa ökad stolthet över sig själv, sin roll och 
 sitt sammanhang.
Mål: Öka försäljningen i butikerna i Lerum. Ännu 
trivsammare bemötande i Lerum.
Målgrupp:  All personal som arbetar i butik.
Omfattning: Utbildningen omfattar 3 tillfällen à 
2 timmar med lätt hemarbete.
Innehåll: Vad är service för dig och för kunden?
Egentest och genomgång med reflektioner och 
handlingsplan .
• Vad gillar jag att sälja och hur gör jag 
• Hur får jag en nöjd kund
• Din roll som säljare
• Möt kunden där den är
• Vad tänker jag om kunden, kan det påverka?
• Reflektera och gör en lätt handlingsplan

Exponering och butiks 
kommunikation
1. Säljande miljöer
Datum: 19 och 21 oktober
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Susanne Erlandsson
Syfte: Att se sambandet mellan det visuella 
helhetsintrycket i verksamheten och 
försäljningen. Alla delar har betydelse.
Mål: Att skapa nya säljande miljöer som 
motsvarar kundens förväntningar och bygger 
varumärket samt därigenom skapar mer 
förtroende för verksamheten.
Målgrupp: Operativa ägare, butiksföreståndare 
och exponeringsansvariga. Gärna även manliga 
som ett led i jämställdhetsfrågan. En utbildning 
för butiker av olika slag.
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 
tillfällen om vardera 2 timmar. En uppföljning 
tillsammans med ägare/huvudansvarig 
och exponeringsansvarig föreslås efter 
utbildningens slut.

2. Säljande exponering – Hur gör 
man ett säljande skyltfönster?
Datum: 26 och 28 oktober
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Susanne Erlandsson
Syfte: Att förstå hur butikens exponeringar 
kan påverka kundens uppfattning om butiken? 
Vad bör man tänka på när man exponerar och 
skyltar upp i verksamheten?
Mål: En inspirerad personal som med nya 
tips och idéer skapar säljande och attraktiva 
exponeringar som stärker butikens produkter 
eller tjänster och ger företaget ett starkare 
varumärke.
Målgrupp: Operativa ägare, butiksföreståndare 
och exponeringsansvariga. Gärna även manliga 
som ett led i jämställdhetsfrågan. En utbildning 
för butiker av olika slag.
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 
tillfällen om vardera 2 timmar. En uppföljning 
tillsammans med ägare/huvudansvarig 
och exponeringsansvarig föreslås efter 
utbildningens slut.
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Säljande paketinslagning
Datum: 3 och 4 november
Tid: 19.00 – 21.30, 07.30 – 09.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Annika Thorberg
Syfte:  Att lära sig använda paketinslagning som 
en viktig del i marknadsföringen och utnyttja
det som en konkurrensfördel.
Mål:  Att få ökad kunskap om finemballage, 
kunna grundtekniker, lära sig slå in snabbt, 
effekt och skapa säljande paket, att påbörja 
arbetet med att skapa en egen paketprofil som 
en del i varumärket.
Målgrupp:  Butiksägare, butikspersonal, 
varumärkesansvariga/inköpsansvariga för 
emballage.
Omfattning:  Utbildningen omfattar 2 timmar. 
Dock önskar jag om möjlighet att ni/resp. 
deltagare tar med:
• egna saxar
• dubbelhäftad tejp och vanlig tejp
• en cd, en bok, en flaska och ev. ett gosedjur/
 mjuk sak
• någon egen vara från butiken att träna på (vi 
 tillhandahåller papper, kartonger, snören etc. 
 för grundtekniker)
• Gärna förbereder och visar ex på de 
 inslagningsmaterial resp. butik använder idag
Innehåll:
• Genomgång av grundläggande 
 presentinslagningstekniker
• Tips på bra hjälpmedel och på hur man kan 
 slå in typiska produkter

LEDARSKAP
Coachande ledarskap
Datum: 30 augusti, 18 oktober
Tid: 19.00-21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Maria Vallin
Syfte: Att bli medveten om att du som ledare 
kan påverka hur du vill att dina medarbetare 
skall uppfatta dig och att det påverkar deras 
förmåga att sälja mer och vara sitt bästa.
Mål: Du som chef och ledare skall få ökad 
förståelse på din roll som chef och hur du med 
enkla verktyg kan påverka dina medarbetare till 
att prestera mera.
Målgrupp: Operativa ägare, butiksföreståndare 
eller andra personer som arbetar med 
marknadsföring.
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 tillfällen à 
2 timmar.
Innehåll: 
• Enkel test om ditt ledarskap
• Hur påverkar jag mina medarbetare till goda 
 prestationer
• Enkla coaching redskap
• Få med mig medarbetare vid förändringar
• Hur delegerar jag med bästa resultat
• Boosta dig och dom i Corona tider

MARKNADSFÖRING OCH SOCIALA 
MEDIER
Varumärkesarbete
Datum: 16 september
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Pierre Chocron
Syfte: Att ge kunskaper om hur varumärket 
påverkar och påverkas av allt vi gör samt vad vi 
kan göra för att utnyttja potentialen i ett starkt 
varumärke både internt och externt.
Mål: Alla ska ha med sig hem ett antal nyttiga 
tankar och verktyg för att utveckla sitt eget 
varumärke.
Målgrupp: Operativa ägare, butiksföreståndare 
eller andra personer som arbetar med 
marknadsföring.
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 timmar.
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Praktisk marknadsföring
Datum: 6 oktober
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Pierre Chocron
Syfte: Att ge kunskaper om marknadsföringens 
grundläggande begrepp och funktioner. Att 
uppnå en gemensam struktur och metodik 
för marknadsbearbetningen. Få en tydligare 
samsyn på framgångsfaktorer utifrån kundens 
behov och förväntningar. Skapa förutsättningar 
och plan för att verkligen genomföra 
förändringar.
Mål: Deltagarna ska ha grunder och metodik för 
att kunna göra en egen enklare marknadsplan 
för sin egen verksamhet. En plan som innehåller 
målgrupp, tydligt erbjudande, budskap och 
åtgärder för att
bearbeta målgruppen.
Målgrupp: Operativa ägare, butiksföreståndare 
eller andra personer som arbetar med 
marknadsföring.
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 
utbildningstillfällen på vardera 2 timmar.

Sociala medier 
övergripande
Datum: 20 april
Tid: 19.00 – 21.00
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Adam Agerbrink
Syfte: Att få en övergripande kunskap om 
sociala medier möjligheter och fallgropar.
Mål: Att uppnå en gemensam struktur och 
metodik för marknadsbearbetningen. Få en 
tydligare samsyn på framgångsfaktorer utifrån 
kundens behov och förväntningar. Skapa 
förutsättningar och plan för att verkligen 
genomföra förändringar.
Målgrupp: Personal som skall arbeta med 
sociala medier
Omfattning: Utbildningen omfattar 1 tillfällen 
om 2 timmar per tillfälle.

Sociala medier – hur gör 
jag?
Datum: 26 april
Tid: 19.00 – 21.00
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Adam Agerbrink
Syfte: Att få en kunskap så att jag kan påbörja 
arbetet med sociala medier efter utbildningen.
Mål: Att uppnå en gemensam struktur och 
metodik för marknadsbearbetningen. Få en 
tydligare samsyn på framgångsfaktorer utifrån 
kundens behov och förväntningar. Skapa 
förutsättningar och plan för att verkligen 
genomföra förändringar.
Målgrupp: Personal som skall arbeta med 
sociala medier
Omfattning: Utbildningen omfattar 3 tillfällen 
om 2 timmar per tillfälle.
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Mediahantering – nå ut 
med ditt budskap
Datum: 10 mars
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Cecilia Bonnevier
Syfte: Att ge grundläggande kunskaper till hur 
små och medelstora företag kan arbeta
med media och öka förmågan att föra ut det 
egna budskapet.
Mål: Att ge företagsledarna i Lerum kunskaper 
och färdigheter i:
• Hur media tänker och fungerar i förhållande 
 till näringslivet
• Vad man ska tänka på i sina kontakter med 
 media
• Hur man går tillväga för att föra ut sina 
 budskap i form av ett antal konstruktiva tips 
 och idéer som deltagarna kan omsätta i sin 
 verksamhet, exempelvis hur man formulerar 
 en vinnande pressrelease
Målgrupp: Företagsledare, butiksledning, ägare 
samt anställda i talesmannaposition. 
Cirka 10–15 deltagare.
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 timmar.
Innehåll:
• Hur fungerar media?

• Mediala trender och det svenska 
 medielandskapet
• Medias arbetssätt och nyhetsvärdering
• Hur kan mitt företag öka synligheten i media?
• Att tänka på inför och efter en intervju
• Att tänka på när man skriver en pressrelease

Effektiva kundutskick
Datum: 23 september
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Marcus Eriksson
Syfte:  Att öka deltagarnas förmåga till effektiv 
skriftlig kommunikation med sina kunder.
Mål: Bättre och mer effektiva kundutskick, 
nyhetsbrev etc.
Målgrupp: All personal som arbetar i Lerum.
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 timmar.
Innehåll:  
• Vad skiljer skriftlig kommunikation från 
 muntlig?
• Vad kännetecknar en duktig skribent?
• Visst kan du!
• Hur skriver man en säljande text?
• Praktiska tips
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Kostnadseffektiv 
reklamproduktion
Datum:  9 september
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Marcus Eriksson
Syfte: Visa hur du kan skapa och genomföra 
en reklam/butiks kampanj ”utan att det kostar 
skjortan”.
Mål: Hur du får ut mesta möjliga effekt ur din 
reklambudget och hur du ökar din försäljning.
Målgrupp: Alla som jobbar med försäljning, 
reklam och marknadsföring speciellt i butik!
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 timmar.
Innehåll: Du får följa produktionen från original, 
webshop – beställningsprogram via internet, till 
färdig reklamproduktion av en butikskampanj 
– innehållande bl.a. skyltar, väggdekor 
affischer, banderoller, flaggor, utomhusreklam, 
fönsterdekor och golvdekor. Både standard och 
specialproduktioner.

Digitalt Lerumskort
Datum: 23 februari
Tid: 08.00 – 09.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Thomas Sverker
Syfte: Med den här kursen lär du dig arbeta för 
att kunna använda digitala Lerumskortet.
Mål: Ge verktygen för att kunna arbeta för att 
utveckla företaget genom nära kontakt med 
kunden.
Målgrupp: All personal som arbetar i en butik.
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 timmar.
Innehåll:
• Hur skickar jag sms till kunderna
• Hur skickar jag e-post till kunderna
• Hur använder jag digitala systemet för att 
 marknadsföra min verksamhet
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SEO – så lyckas du med 
sökmotoroptimering 
En genomtänkt strategi för sökordsoptimering 
blir allt viktigare för att lyckas få kunder och 
användare att hitta sajter och erbjudanden. 
Denna heldagsutbildning ger dig fördjupad 
kunskap i hur du kan arbeta med sökmotor-
optimering (SEO). Du får lära dig hur du 
skriver sökmotoroptimerade texter, får din 
webbplats att synas i sökresultaten, analyserar 
målgruppers sökbeteenden samt hur du mäter 
och utvärderar effekten av dina SEO-insatser.
Datum: 7 maj
Tid: 08.00 –09.45
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Andreas Ahoniemi
Välkommen till en heldagsutbildning som ger 
dig fördjupad kunskap i hur du kan arbeta med 
SEO och optimera er närvaro på webben. Du 
kommer att lära dig vilka optimeringsparametrar 
som styr vad i sökresultatet, hur Google och 
andra sökmotorer fungerar samt vilka verktyg du 
behöver för att maximera ditt företags potential i 
sökmotorerna.
Innehåll:
• Hur sökmotorer som Google fungerar
• Hur metoder för att kunna se hur 
 sökmotoroptimerad din webbplats är 
• Hur du gör en SEO-strategi
• Hur du mäter och utvärderar dina SEO-
 insatser
• Hur du skriver en sökmotoroptimerad text
• Hur du hittar och använder rätt sökord
• Hur du styr hur ditt webbplatsinnehåll 
 presenteras i sökmotorn
• Hur du kan skaffa länkar till din webbplats 
Målgrupp:
Dig som behöver kunskaper i SEO för att kunna 
optimera er närvaro på webben, förbättra er 
marknadsföring och öka er försäljning, exempel:
• Marknadsförare
• Försäljningsansvarig
• Webbredaktör/Kommunikatör
Mål: Att du som deltagare ska få goda praktiska 
och teoretiska kunskaper i sökmotoroptimering 
samt få verktyg att tillämpa den kunskapen i din 
egen verksamhet.

HOT OCH VÅLD SAMT HLR
Snatteriutbildning – 
Stoppa tjuven!
Datum: 4 oktober
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Christer Liljenberg
Syfte: Genom att använda service och 
uppmärksamhet som förebyggande verktyg 
ökar butikens omsättning samtidigt som 
man sänker svinnet och skapar en tryggare 
arbetsmiljö.
Mål: Genom att systematiskt arbeta med 
säkerhet och service som en helhet kan man 
skapa en butik som attraherar ärliga kunder 
samtidigt som oärliga personer motverkas i sina 
uppsåt.
Målgrupp:  All personal som arbetar i en butik.
Innehåll:
• Vad gör man om man ser snatteri eller stöld?
• Vad är ett brott och hur förebygger jag det?
• Vad har jag som arbetar i butik för rättigheter?
• Är servicenyckeln till en säkrare butik?
• Vad stjäls det mest av?
• Vad finns det för olika tjuvar?
• Hur tänker tjuven?
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 timmar.
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Rån & överfall
Datum: 2 juni
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Christer Liljenberg
Syfte: Med den här kursen lär du dig arbeta för 
att förhindra, förebygga och hantera rån.
Mål:  Ge verktygen för att kunna arbeta 
förebyggande samt att öka den förberedande 
förmågan och känslan av trygghet vid händelse 
av rån.
Målgrupp: All personal som arbetar i en butik.
Omfattning: Utbildningen omfattar 2 timmar.
Innehåll:
• Hur förebygger jag ett rån?
• Vad gör jag under ett rån?
• Vad gör jag efter ett rån?
• Vad vill rånaren, hur tänker han?
• Hur lämnar jag ett signalement?
• Vad har butiken för rutiner?
• Är vi en utsatt målgrupp?
• Hur förvarar vi våra pengar?

Utbildning i HLR, 
luftvägsstopp och första 
hjälp vid hjärtinfarkt och 
stroke
Datum: 6 och 17 maj
Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Lokal meddelas vid anmälan.
Lärare: Cecilia Hagström
Syfte: Att ge kunskaper i livräddande första 
hjälp, hjärt-lungräddning HLR för att kunna 
göra en livräddande första insats i väntan 
på ambulans. Att utveckla förmågan att 
organisera och effektivisera så att en person i 
ett livshotande tillstånd får snabb och adekvat 
hjälp. Få insikt om hur man genom enkla 
åtgärder själv kan minska risken att drabbas av 
hjärtkärlsjukdom; hjärtinfarkt, stroke, diabetes 
och demens.
Mål: Att känna en större trygghet på 
arbetsplatsen genom att många där har 
kunskap i och kan ge hjärt-lungräddning och 
första hjälp. Uppfylla krav enligt AFS 1999:07.
Målgrupp: Arbetstagare i hela organisationen.
Omfattning:  Utbildningen omfattar 2,5 timmar.
Innehåll: 
• Intensiv HLR-utbildning, ”En andra chans”,
  ca 1 timme
• Åtgärder vid luftvägsstopp, ca 0,5 timme
• Första hjälpen vid hjärtinfarkt och stroke mm, 
 ca 0,5 timme
• Hur man kontrollerar om någon har 
 hjärtstopp
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VIDEOMÖTEN
Lär dig kommunikation via 
Microsoft Teams?
Vi bjuder in till ett informationsmöte hur du 
kommer igång med Microsoft Teams, som är 
en molnbaserad applikation i Office 365 som 
möjliggör och effektiviserar arbete. Med Teams 
kan du träffa dina kunder och leverantörer 
digitalt på ett enkelt sätt. Microsoft har gjort 
det enkelt att hantera alla de verktyg som har 
med kommunikation att göra i en och samma 
applikation. I Teams får du chatt, möten, delade 
filer, arbetsuppgifter och mycket mer.
Mer info: www.altitude365.se/2020/03/26/
arbeta-effektivt-pa-distans-med-microsoft-
teams

Förverkliga din dröm 
– starta eget
Välkommen på kostnadsfri Starta Eget-
information. En dag varje vecka mellan 
16.00 – 19.00.
Anmälan: lerum@nyforetagarcentrum.se

Sociala medier för 
företagare del 2
Datum: 24 februari
Tid: 16.00 – 19.00
Plats: Digital kurs, sker via Zoom.
Mer info: www.nyforetagarcentrum.se/lerum
Anmälan: 0302-158 58, www.sv.se/lerum eller 
lerum@sv.se 
Innehåll: En kurs för dig som är företagare 
och som vill komma vidare med sociala 
medier. Denna kvällen riktar sig till dig som 
redan jobbat med att marknadsföra företag i 
sociala medier och redan känner till de olika 
kanalerna. I denna kursen tittar vi på sociala 
mediers del i kundresan och hur du kan komma 
vidare och utnyttja de här kanalerna ännu lite 
bättre. Vi pratar också mer rörligt material samt 
går igenom hur du bäst gör en strategi för de 
kanalerna där du tror att dina kunder är.
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Praktisk workshop i 
Facebookannonsering 
– onlinekurs!
Datum: 25 februari
Tid: 16.00 – 19.00
Plats: Denna kursen sker online via Zoom.
Anmälan: 0302-158 58, www.sv.se/lerum eller 
lerum@sv.se 
Innehåll: Under en tre timmar lång 
workshop får du chansen att testa Facebooks 
annonsverktyg Business Manager. Kvällen inleds 
med en genomgång kring hur du som företagare 
kan använda dig av annonsering på Facebook 
och under drygt två och en halv timmar får du 
själv prova på att göra annonser. Du behöver 
ha med din egen dator och du behöver ha en 
företagssida på Facebook! Begränsat antal 
platser.

Kom igång med ehandel
– passar dig som ännu inte 
startat webbshop!
Datum: 10 – 11 mars
Tid: 16.00 – 19.00
Plats: Online via Zoom.
Anmälan: 0302-158 58, www.sv.se/lerum eller 
lerum@sv.se
Innehåll: Under konceptet Småföretags-
Akademin håller vi kurs där vi under två 
tillfällen fördjupar oss i e-handels möjligheter 
och utmaningar. Vi går igenom plattformsval, 
betalningslösningar, logistik och trender samt 
hur man kommer igång på ett bra sätt. Det 
blir mycket inspiration från andra stora och 
små e-handelsaktörer och vi går kort igenom 
hur man kan jobba med marknadsföring och 
sökmotorsoptimering för att få trafik.

Anmälan: Fyll i och skicka in 
anmälningsblanketten, som du hittar på 
www.lerumcentrumforening.se under 
fliken Utbildning högst upp på sidan. 

Blankett: Blanketten kan du även hämta 
hos oss på Brobacken 11. Använd en 
blankett per anställd. Anmäl dig i god tid, 
det är först till kvarn som gäller.

Utbildningsmaterial: Lektionsdoku-
ment ation delas ut vid varje utbildning.

Frågor och mer information: Har du
frågor om kurser, hör av dig till oss så
hjälper vi dig. 

Lokal: Utbildningslokal meddelas vid
anmälan. De flesta utbildningarna hålls
i Lerums centrum

Avanmälan: Avanmäler du dig senare än 
2 arbetsdagar utgår en avgift på 100 kr 
exkl. moms.

Kontakt/anmälan: 
Telefon: 0701-47 92 01
Mail: marianne@sorling.nu
Adress: Box 92, 443 22 Lerum
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