
Företagarkurser med Maria Österåker
(ekonomiedoktorn som pratar så att
alla förstår)

Riktar sig till medlemmar i
Mathantverkare på Åland r.f och i
Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f.

Innehåll:

Konsten att ta betalt 23.1 2023 kl. 18-21

- Vill du bli bättre på att ta betalt för dina produkter och tjänster?

I denna föreläsning lär du dig tänka prissättning ur fyra olika perspektiv:

kostnadsbaserad, marknadsbaserad, kundbaserad och självbaserad prissättning.

Därtill avslöjas vilka fällor du bör undvika att trilla i när du sätter pris, samtidigt som

prissättningens psykologi lyfts fram. Det här är en en föreläsning med många

konkreta exempel och få krångliga teorier.

- Här delar kursledaren med sig av sina egna erfarenheter som entreprenör och av

berättelser från de år hon jobbat med att lära företagare inom alla branscher att ta

betalt.

Marknadsföring och lönsamhet 24.1 2023 kl. 18-21

- Alla vill ha ett lönsamt företag, men på vilket sätt kommer vi oss dit?

På ett lättförståeligt sätt förklarar Maria Österåker logiken bakom ett lönsamt företag

och visar på hur alla delar hänger ihop. Samtidigt lyfter hon fram företagets

marknadsföring.

Utan kunder - inget företag. Utan marknadsföring - inga kunder.



Men marknadsföring är så mycket mer än dyra annonser och kampanjer. Låt dig

inspireras till att tänka marknadsföring på ett nytt sätt. En marknadsföring som byggs

upp av små delar, men som i slutändan slår den stora kampanjen med hästlängder.

Kursledare:

Maria Österåker är ekononomiedoktor inom entreprenörskap och företagsledning. Hon har

stor erfarenhet av att föreläsa och coacha inom prissättning, affärsutveckling och hållbart

företagande.

Marias bok “Ta betalt” nominerades till årets marknadsföringsbok i Sverige och med sina

tankar kring ’Kul och Ful marknadsföring’ har hon hittat ett angreppssätt som flera gånger

lyfts fram i media.

Läs mer om Maria Österåker på hennes hemsida.

Datum: Måndag och tisdag 23 och 24 januari 2023 kl. 18-21.

Plats: Ålands Landsbygdscentrum, Jomalagårdsvägen 16, 22150 Jomala

Pris: Var kurskväll kostar 25 euro/deltagare. De 20 första ryms med (10 / förening). Vi

bjuder på kaffe och te.

Anmälan: Före 10 december, via detta formulär.

Välkommen!

https://www.mariaosteraker.fi/
https://forms.gle/D11Aobosa9Td6kuBA

