Bra att veta
Tid
Programmet startar med en
analys på företaget.
Avgift
10 000 kr exkl moms per företag.
Avgiften är starkt subventionerad
tack vare finansiering från Almi,
Region Kronoberg, kommunerna i
Kronoberg och EU. Programmets
värde är ca 50 000 kr.

Plats
Träffarna sker på olika platser
och ibland även hos de deltagande
företagen.

Tuﬀ

Den första tillväxtresan

För mer information kontakta:
David Brndusic, 047070 74 16.

Vad har liknande program inspirerat till?
Röster från tidigare deltagare:
”Få nyckelpersoner att bli mer förändringsbenägna.”
”Underlätta arbetet med att fokusera rätt för att nå tillväxt.”
”Fått en tydlig tillväxtplan och strategi att följa.”
”Uttalat mål om tillväxt, nyinvesteringar i lokaler,
utrustning mm.”

En investering för framtiden

växarena 2.0

Tillväxtprogram
Detta Tillväxtprogram är specialanpas
sat för företag som står inför sin första
tillväxtresa. Programmet genomförs i flera
faser och bygger på individuell affärsut
veckling och gemensamma träffar.
Först gör vi en gemensam grundlig analys
av ditt företag och nuläge. Till vår hjälp
har vi moderna verktyg i kombination med
erfarna tillväxtrådgivare och vid behov,
externa experter. Utifrån nuläget börjar
vi planera ditt önskeläge.
Vad krävs för att nå dina uppsatta mål?
Vi blir din partner under din tillväxtresa.

Har du viljan? Har du potentialen?

Träffarna genomförs delvis av externa
konsulter. För att säkerställa att nödvän
diga insatser i företaget genomförs,
och ge stöd att driva förändringsarbetet
ingår även individuell coaching.

Det här programmet vänder sig till företag i Kronobergs län med minst
2 anställda som omsätter minst 2 mkr och tycker att det är dags att växla
upp. Vi söker företag med uttalad målsättning att växa. Tillväxtprogrammet
förmedlar kunskap, inspiration och erfarenheter om vad som är avgörande
för att driva ett snabbväxande företag och skapa ökad och uthållig tillväxt
av egen kraft.

Mål

Innehåll

• Att få ditt företag att växa uthålligt
efter sina förutsättningar.

Hos de företag som deltar genomförs
en analys där företagets tillväxtkraft,
styrkor, svagheter och tillväxthinder
analyseras. Analysen presenteras för
företaget. Programmet innehåller
cirka 4 träffar med bland annat
tillväxtteorier, ekonomi & nyckeltal,
ledarskap, sälj och erfarenhets
utbyte. Under resans gång upprättas
en tillväxtplan som sedan följs upp
med konkreta mål för att nå den
tillväxt som önskas.

• Att ge dig ett nätverk av andra
företag med tillväxtambitioner.
• Att förmedla insikt och kunskap
om vad som är avgörande för att
identifiera och driva tillväxtaffärer.
• Att ditt företag på fem år ska ha
fördubblat omsättningen med
bibehållen lönsamhet.

Löptid för programmet cirka 6 mån
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1. Ledarskap i organisationer under tillväxt
2. Snabbväxaren! –tillväxtteorier
3. Växande ekonomi!
4. Sälj
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