
INSPIRASJONSWORKSHOP

Et  konkret og målrettet  kurs for styrking og
videreutvikl ing av din bedrift .  Workshopen er delt  i
f i re deler .  Hver del  starter med teor i  og foredrag og
etterpå jobber du med t i l rettelagte oppgaver for din
egen bedrift .  

DU FÅR JOBBE MED DIN EGEN BEDRIFT

IDENTITET OG MERKEVAREBYGGING. 
FORRETNINGSPLAN. 

Hva er ident i tet  og omdømme? Hvordan tenke langsikt ig
- men fokusert  -  og bygge opp en troverdig og attrakt iv
merkevare i  den kollekt ive hukommelse? Hvordan kan
man på best mul ig måte jobbe for å oppnå høy
kundeti l fredshet og lojale kunder som snakker posit ivt
om deg og anbefaler deg t i l  andre? Prakt iske råd og
eksempler -  og Ikke minst -  oppgaver for egen bedrift .  

ALLE HAR EN IDENTITET; ENTEN SÅ TAR DU
EN, ELLER SÅ FÅR DU EN. 

Kanskje du strever l i t t  med å komme i  gang og få på
plass en struktur og plan for det strategiske og
forretningsmessige.   
Gjennom en 10 tr inns forretningsplan vi l  du få inpirasjon
t i l  hvordan du systematisk kan jobbe med
produktutvikl ing,  markedsfør ing og kommunikasjon.
 Framdriften din er summen av de 1000 målrettede
ti l takene,  enten du er en enmannsbedrift  el ler  større
virksomhet.    

FORRETNINGSPLAN
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Mette Fagerl i  er  s iv i løkonom fra NHH og har i
t i l legg en MBA i  Brand Management fra NHH.  Hun
driver s i t t  eget konsulentf i rma og holder foredrag,
har workshops,  gjør markedsanalyser,  har styreverv
og jobber som mentor .  
 
Mette har en sol id teoret isk bakgrunn,  men har en
prakt isk og erfar ingsbasert  t i lnærming t i l
forretningsmodeller ing og omdømmebygging.  Hun
har energi  og kreat iv i tet  -  og er k jent for  å skape
engasjement og entusiasme i  s ine oppdrag.    
 
VELKOMMEN !  
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