Ge ditt företag liv och vinn de stora uppdragen
Välkommen på kurs i upphandling och hur du säljer bättre med storytelling.
Nätverket Genusföretagarna i samverkan med JÄMI bjuder in till en lördag som hjälper
dig som genusföretagare att nå fler kunder. Kom och lär dig att sälja dina tjänster med
hjälp av berättandet. Du får även de senaste redskapen för att delta i större offentliga
upphandlingar. Inte minst får du under kursen tillfälle att träffa kollegor inom branschen.
En genusföretagare är den som har jämställdhet, jämlikhet eller mångfald i sin
affärsidé. Det spelar ingen roll hur du är verksam (exempelvis konsult, frilans,
kulturarbetare eller utbildare) det gemensamma är området och att vi har företag.

Tid: Lördagen den 27:e november 2010, klockan 9-17.
Plats: Stockholm, Långholmens Konferenscentrum, www.langhalmen.com.
Pris: Medlem 2010: 500 kronor.
Icke medlem: 1000 kronor.
Kurs och medlemskap 2011: 1000 kr.
Avgifterna är momsbefriade eftersom vi är en ideell organisation. Mat serveras under dagen.
Medlemskap kostar 600 kronor per person och år.

Storytelling - stärker ditt varumärke och ökar försäljningen
För dig som vill bli bättre på att sälja dina tjänster. Du får lära dig hur du använder
berättande och berättelser i din marknadsföring för att ge ditt varumärke liv och själ.
Med ett starkt varumärke ökar du din lönsamhet och din etablering på marknaden. Vi
tittar på värdeord, berättartekniker och kroppsspråk och bygger en struktur för dina
tjänstepresentationer. Ledare är Ann Järneström från www.berattamera.com.

Upphandling - nyckeln till de stora uppdragen
För alla större uppdrag i offentlig sektor krävs en upphandling enligt en mängd lagar
och EU-regler. Liselotte Hansson, jurist, guidar dig igenom författningssamlingar och
praxis för att ge dig redskapen du behöver för att delta i och vinna en sådan. Under
workshopen får du också ta del av JÄMIs erfarenheter och utredningar kring hur statliga
myndigheter arbetar med upphandlingar. Mer info: www.jamiprogram.se.

Program
9.00: Kaffe och smörgås.
9.30-13.00 Storytelling.
13.00-14.00 Lunch.
14.00-17.00 Upphandling.
17.30 Gemensam aktivitet för de som vill.

Anmäl dig senast den 22:a nov genom att sätta in avgift på pg 52 35 85-8.
Ange ditt namn och önskat alternativ. Skicka samtidigt ett mail till
info@genusforetagarna.se där du talar om att du kommer och ev specialkost.

Mycket välkommen!
www.genusforetagarna.se	
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