
Inbjudan KURBITS OMSTÄLLNING  
Affärsutveckling online i snabbformat!

KONTAKTPERSONER

I krissituationer kan man behöva hjälp att 
tillsammans med andra lyfta blicken för att 
ställa om och se nya möjligheter istället för 
hinder. I nylanserade Kurbits Omställning 
läggs fokus på direkt affärsnytta och verkstad 
genom välbeprövade metoder och verktyg 
anpassade för besöksnäringen. Kurbits Om-
ställning är ett smidigt och kostnadseffektivt 
program för att snabbt kunna ställa om sin 
affär på kort sikt men också för att nå lång- 
siktig lönsamhet.

Med anledning av Coronakrisen erbjuds nu detta 
program helt kostnadsfritt tack vare finansiellt stöd 
från Region Uppsala. Region Uppsala finansierar 
programmet och samarbetar med destinations-
bolaget Visit Roslagen kring administrationen av 
information och anmälningar.

Stödet riktar sig till besöksnäringsföretagare i 
Uppsala län. Antalet platser är begränsat (30 st) 
och vi strävar efter att få en jämn fördelning över 
olika branscher inom länets besöksnäring.

UPPLÄGG

Kurbits Omställning körs inom 2-3 veckors tids-
spann med 4 workshops à 3 timmar online samt 
eget arbete mellan träffarna. Det ingår även 2 tim-
mar individuell coachning. 

Deltagandet blandas med inspiration och exempel 
från andra företagare. De små grupperna på 8-10 
företag skapar också nätverk för smarta affärer.

Programmet erbjuder genomarbetade verktyg och 
ett innehåll anpassat för besöksnäringen. Vi pratar 
om trender, inspiration och delar goda exempel på 
företag som har ställt om/anpassat sin verksamhet 
i Sverige och omvärlden.

INNEHÅLL

Block 1. Ditt företag i en förändrad omvärld

Block 2. Produkt- och konceptutveckling

Block 3. Kommunicera smart 

Block 4. Handlingsplan för att säkra affären
  
– Livet som småföretagare är ofta ensamt. Och 
att driva sitt företag vidare i en omvärld som inte 
är sig lik kan kännas överväldigande. Att få ge ut-
tryck för sin oro tillsammans med likasinnade är 
en viktig del i processen för att komma ur vakuu-
met och orka blicka framåt. Vi ser fram emot att 
få välkomna fler kloka entreprenörer som förstår 
vikten av snabb omställning och samarbeten för 
lyckade affärer, säger Linda Wasell, som tillsam-
mans med Karin Gydemo Grahnlöf processleder 
deltagarna i Kurbits Omställning och som driver 
Åreföretaget Future Fridays. Tillsammans med 
utvecklingschef och programansvarig Petra Lind-
berg har de utvecklat innehållet och verktygen  
i programmet.

>Vill ditt företag medverka i Kurbits Omställ- 
ning – välkommen med en intresseanmälan till  
info@visitroslagen.se snarast möjligt, men  
senast den 28 maj. Första programstart är  
redan den 1 juni med avslut innan midsommar.

OM KURBITS
Kurbits är ett internationellt affärsutvecklingsprogram 
utvecklat och designat specifikt för företag inom 
besöksnäringen. Kurbits hjälper företagare att öka 
sina möjligheter till tillväxt samtidigt som förutsätt-  
ningar skapas för nya affärer och samarbeten.  
Deltagarna får på ett enkelt och handgripligt sätt de 
kunskaper och verktyg som behövs för att utveckla 
verksamheten och bli mer attraktiva för kunden.  
www.kurbits.org
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