
Välkommen till en utmanande och utvecklande utbildning i affärsutveckling. 
Genom att vara proaktiv och ha en förändringsberedskap kan företag och 
organisationer fortsätta att vara framgångsrika och bidra till ett hållbart 
samhälle. Nyckeln ligger i företagets förmåga till affärsutveckling.

Företagsakademins affärsutvecklingsprogram erbjuder verktyg, kunskap och tid för att utveckla 
företagets egen affärsutveckling och skapar därmed förutsättningar för företaget och deltagaren 
att ta nästa steg. Fokus ligger på:

Utbildning

Företagsakademin 3.0 bjuder in till 
utbildning i Affärsutveckling

	 •		 Att skapa hållbara affärsmodeller: skapa nytta och leverera värden för kunder, medarbetare  
  och  samhället i stort
	 •	 Att tänka affärsmässigt: öka förmågan att tänka affärsmässigt med fokus på försäljning,
   prissättning, förhandling och inte minst etablering av hållbara relationer med kunder  
  och intressenter.
	 •	 Att omsätta kreativitet till innovation: ökad förmåga att komma fram till idéers   
  användningsområde och hur dessa kan omsättas till något som har värde för andra
	 •	 Konkreta verktyg och metoder

Dessutom arbetar deltagarna med egna uppgifter 
från den egna verksamheten så att en plan för 
företagets framtida affärsutveckling finns på plats att 
använda direkt. Programmet avslutas med en pitch av 
deltagarna av planerna till företagens respektive VD.

Utbildningen riktar sig till dig som driver eller kan 
komma att vara mer drivande i företagets arbete med affärsutveckling, chef, säljare, projektledare, 
marknadsförare och även VD. Flera personer från varje företag kan med fördel gå programmet . 
Antalet platser är begränsat till 14 personer. 
Kursledare: Mick Cordero, Plan B

Grundutbildning inom CSR
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Affärsutveckling

Att leda för hållbarhet: Strategiskt ledarprogram

Innovation

Export

Kommunikation & marknadsföring

Att leda andra

Företagsspecifika utbildningar

Företagets värderingar & kultur
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5 september kl. 09.00-16.30: Introduktion till affärsutveckling – CSR och kärnverksamheten
•		 CSR	som	del	av	verksamhetens	affärsmodell
•		 Utveckling	av	hållbara	affärsmodeller	som	strategi	för	ökad	tillväxt
•		 Hemuppgift



19 september kl. 13.00-16.30: Förädling av verksamhetens produkter och service
•		 Idégenerering	kring	möjligheter	för	verksamheten	(med	utgångspunkt	i	hemuppgiften)
•		 Strategier,	testning	av	idéer	samt	behovsanalys
•		 Prissättning	och	erbjudande	(value	proposition)	–	att	konkretisera	värdet
•		 Hemuppgift

4 oktober kl. 13.00-16.30: Det hållbara affärsmannaskapet
•		 Försäljnings-	och	förhandlingsteknik	för	icke-säljare
•		 Utveckling	av	långvariga	och	hållbara	kundrelationer
•		 Effektiv	kommunikation	och	pitch-träning
•		 Hemuppgift:	Förberedelse	för	presentationer

31 oktober kl. 09.00- 16.30: Presentationer, förankring av den fortsatta vägen
•		 Deltagarnas	presentationer	av	den	hållbara	affärsidén	för	VD-panelen
•		 Uppföljning	av	egna	lärmål	och	repetition	av	utbildningens	innehåll
•		 Nästa	steg	för	varje	företag	–	deltagarna	gör	individuella	planer	för	hur	de	ska	arbeta	vidare		
 med kunskaperna från utbildningen

Företagsakademin 3.0 är ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö Företags-

grupper och Malmö högskola. Vi finns till för företag som vill växa och stärka sin 

konkurrenskraft genom att förena affärsnytta med samhällsnytta, CSR. 

Vad:   Affärsutveckling 

Datum: 5 september, 13 september, 19 september, 4 oktober, 31 oktober

Var:   Företagsakademin 3.0, Lilla Nygatan 3 i Malmö

Anmälan: Klicka för att anmäla dig eller via www.foretagsakademin.org/utbildningar

Kursledare: Mick Cordero, Plan B

Vår kursledare Mick Cordero är företagsutvecklare, entreprenör och ledarskapskonsult och har stor 

erfarenhet av att planera och genomföra utbildningsprogram för den offentliga sektor och det privata 

näringslivet. Mick har varit ansvarig utbildare och koordinator för program och utbildningar på Malmö 

högskola,	Roskilde	Universitet,	Malmö	stad,	Helsingborg	stad,	Hyper	Island,	Startup

Company	och	Trelleborg	Engineering	Fabrics.	Han	har	dessutom	erfarenhet	från	projektarbete

och utbildning i Afrika, USA, Sydamerika och Asien. Se http://www.planb.se/author/mick/

Björn Söderberg, Fair Enterprise Network 

Björn Söderberg, grundare av Fair Enterprise Network, bygger upp och utvecklar ansvarsfulla företag i 

Nepal inom området hållbar avfallsåtervinning. Företagen kombinerar vinstdrivande affärsverksamhet 

med etik, demokrati och miljömedvetenhet som grundvärderingar och bidrar på detta sätt till en hållbar 

utveckling. Där många andra ser problem, ser Björn Söderberg möjligheter och potential. Björn har bland 

annat	fått	Göteborgspriset	för	hållbar	utveckling	2012,	Årets	talare	2008	(Talarforum),	Framtidens	ledare	2007	(JCI),	

Sveriges	mest	spännande	entreprenör	2004	(Företagarna	&	Shortcut).	Se	http://www.fairenterprise.net/

13 september 13.00-16.00: Masterclass Inspiration med Björn Söderberg, Fair Enterprise Network

http://simplesignup.se/private_event/16326/a7966c5936
www.foretagsakademin.org/utbildningar
http://picasaweb.google.com/100718286970111761384/FairEnterpriseNetwork%23
http://www.planb.se/author/mick/
http://www.fairenterprise.net/

