Online kursprogram i forretningsutvikling (dag) for gründere, start
06.september 2021
6/09 2021 09:00 - 24/09 11:00
Online

Publisert: 30.06.21

Oppdatert: 30.06.21

Dette kursprogrammet går over 16 dager og består av 9 online-samlinger. Mellom samlingene arbeider du
med å utvikle forretningsideen din. Du vil også få individuell oppfølging fra en hoppid.no-rådgiver. Programmet
er gratis.

Hvem passer dette for?
Programmet passer for deg som skal starte eller nylig har startet bedrift. Det passer også for gründere som har
fått en bråstopp i forbindelse med koronasituasjonen, og som trenger å tenke nytt for å kunne drive videre.
Programmet er lagt opp slik at du kan utnytte tiden på hjemmekontor til å utvikle forretningsideen din og til å
samhandle med andre i samme situasjon.

Tema og dato for samlingene:

Dato

Tema

06.sep.

Introduksjon: 6 pilarer innen moderne entreprenørskaps og S-E-A-M metoden

08.sep.

Formål: Hvorfor driver du bedriften din og hva vil du ha ut av dette på sikt? (beskriv motivasjon, kjerneverdier og visjon).

10.sep.

Ressurser: Hvilken kunnskap/kompetanse og eiendeler er bedriften din basert på og hvordan bidrar de til å skape
konkurransekraft?

13.sep.

Forretningsidé: Hvilke behov skal du dekke?, og hva er kjernekompetanse som gjør nettopp deg best egnet til å dekke
behovet?

15.sep.

Forretningsmodell: Hvordan skal du klare å dekke dette behovet?

17.sep.

Målsettinger: Hvilke konkrete milepæler setter du deg i arbeidet med å dekke behovet?

20.sep.

Oppgaver: Hva må du gjøre for å nå disse milepælene?

22.sep.

Prognose: Hvordan ser resultat og likviditetsprognoser for videreutviklingen ut?

24.sep.

Avslutning og presentasjon: alle deltakerne presenterer sitt prosjekt

Online-samlingene begynner kl. 09.00 og varer i enten 60 eller 90 minutter. I løpet av samlingene blir det
faglig introduksjon fra kursholder, presentasjoner, spørsmål og diskusjoner.

Det blir individuell oppfølging mellom samlingene.
Har du spørsmål? Ta kontakt med ditt lokale hoppid.no kontor
Meld meg på her

Kontakt

May Britt Roald
Rådgivar
71 28 03 47 / 466 96 382
Send e-post

