BUSINESS EXCELLENCE
PROGRAM
Ta affärsbeslut som driver verksamheten framåt

LÅT OSS GE DITT
FÖRETAG VÄXTKRAFT

Nicklas Simonsson, VD

DET ÄR UTMANANDE ATT DRIVA FÖRETAG

VAD ÄR BUSINESS EXCELLENCE PROGRAM?

Du som driver och utvecklar en verksamhet
känner till utmaningarna. Det är mycket som
ska hanteras (helst igår). Men det är inte bara
mängden som utmanar. Det är bredden. Service,
budget, personal och affärsrelationer kan alla
hamna på ditt bord.

Business Excellence Program är skapad för
dig som antingen driver ditt eget företag
eller är anställd och har som uppgift att föra
verksamheten framåt.

TEK Kompetens och IHM Business School
arbetar nära näringslivet. På olika sätt. Men
gemensamt delar vi en lång erfarenhet av
kompetensutveckling i företagsnära tjänster.
Vi har företagens bästa i åtanke och är vana att
se saker från deltagarens perspektiv. Vilka behov
finns? Vad ska prioriteras? Hur löser jag affären?
Detta vill vi fånga upp.
Det finns många utbildningar inom företagande
och affärsmässighet. Men när vi har pratat med
företagen har vi fått höra att det är svårt att
hitta utbildningar som är anpassade för mindre
företag.
Business Excellence Program är ett svar på det
behovet. Skapat av två kompetensorganisationer
som är i daglig kontakt med företag, deras
ledning och anställda.

Affärsmannaskap, organisation, säljutveckling
och ekonomistyrning är några av ämnen som du
kommer arbeta med i programmet, men utifrån
dina förutsättningar och utmaningar.
Tillsammans med andra i liknande situationer,
kommer ni påbörja en lärandeupplevelse som
ger förutsättningar att utveckla era företag.

UTBILDNINGEN PASSAR DIG SOM:
•

Driver ett företag eller har en ledande roll

•

Du är tilltänkt att ta över ett företag på sikt
eller står inför ett generationsskifte

•

Drivs av personlig utveckling och älskar
goda affärer.

•

Vill ha bra verktyg för att driva ett
hållbart företag.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen är uppbyggd på 6 moment/ämnesområden
om totalt 8,5 dagar under ca 9 månader.

Business Excellence Program är helt anpassat
till dina och övriga deltagares affärs- och
ledarutmaningar.

FEBRUARI
Kick-in
inkl självskattning (JTI)
1,5 dag på konferenshotell

MARS
Organisationsutveckling/
Affärsmannaskap
1 dag hos värdföretag

APRIL
Säljutveckling
1 dag hos värdföretag

MAJ
Marknadsföring/
Varumärke
1 dag hos värdföretag

Utbildningen kommer att varva möten,
lärande, E-learning, individuell coaching och
erfarenhetsutbyte ute på värdföretag.
Dessutom får du unika möjligheter att utbyta
erfarenheter och bygga nätverk för att diskutera
och arbeta tillsammans med gemensamma
frågeställningar och affärsutmaningar.
Utbildningen består av 6 ämnesområden som
också är centrala för att utveckla ditt ledarskap
och ge ditt företag växtkraft:
•
•
•
•
•
•

Organisationsutveckling/Affärsmannaskap
Säljutveckling
Marknadsföring/varumärke
Ledarskap
Ekonomistyrning/finansiering
Verksamhetsstyrning/Prestation & Resultat

JUNI
Ledarskap
1 dag hos värdföretag

AUGUSTI
Ekonomistyrning/
Finansiering
1 dag hos värdföretag

SEPTEMBER
Verksamhetsstyrning/
Prestation & resultat
1 dag hos värdföretag

OKTOBER
Kick-forward
Min/vår väg framåt!
1 dag på konfrenshotell

1 FEBRUARI (HALVDAG)

9 JUNI

2 FEBRUARI

10 AUGUSTI

10 MARS

7 SEPTEMBER

6 APRIL

6 OKTOBER

5 MAJ

AFFÄRSNYTTAN ÄR HUVUDFOKUS
Business Excellence Program är en utbildning
som ska ge praktiskt användbar kunskap som
leder till affärsnytta i deltagarnas organisationer.
Därför är det viktigt att skapa en stark koppling
mellan de teorier, processer och idéer som tas
upp i undervisningen och deltagarnas dagliga
arbete.
Ett viktigt led i denna verklighetsbaserade
pedagogik är att fånga din och ditt företags
utmaningar och problemställningar inom
respektive ämnesområde vilket blir extra tydligt
om du ansöker om att agera värdföretag inom
ett ämnesområde.
I samband med din/ert företags anmälan så
uppmanas du att fundera över och återkomma
med vilka ämnesområde samt frågeställningar
och affärsutmaning kopplat till detta ämne som
är mest intressant för dig och ditt företag samt
om du önskar vara värdföretag.

Som värdföretag får du en unik möjlighet att
parallellt med undervisningen och tillsammans
med övriga deltagare arbeta med och
förhoppningsvis lösa ett reellt problem som just
ni står inför.
Vi kan tyvärr inte garantera att samtliga uppdrag
eller önskan om att vara värdföretag kan
tillgodoses.

LÄR KÄNNA DINA LÄRARE
Vi som håller i utbildningen är proffs med lång bakgrund
inom våra respektive område. Tillsammans utgör vi
teamet som tar er till nästa nivå i er yrkesroll.

MIA FLYGRING
Mia är en passionerad facilitator av grupper och individer. Hon brinner för det
autentiska och kommunikativa ledarskapet, hållbart ledarskap samt att leda
på distans. Förutom att vara diplomerad coach är hon även certifierad inom
Situationsanpassat ledarskap, JTI personlighetsanalys, Förändringsledarskap,
Neuroledarskap med mera. Mia har bakgrund som försäljningschef,
marknadschef och VD inom bilbranschen vilekt ger en gedigen grund att stå
på när det gäller att leda andra och arbeta strategiskt.

MICHAEL ENGSTRÖM
Michael Engström är konsult, föreläsare och styrelseproffs. Han är författare
till fyra böcker på ämnet lönsam, uthållig och snabb tillväxt. På IHM är Michael
en uppskattade lärare i både öppna utbildningar och företagsanpassade
program. Michael har över 30 års erfarenhet av att leda företag och
göra affärer runt om i världen. Han älskar att göra komplicerade saker
lättbegripliga och bjuder gärna på sina personliga erfarenheter.

MELCHER ANDERSSON
Melcher har arbetat med försäljning och och ledarskapsutveckling sedans
slutet av 90-talet, med bakgrund i några av Sveriges största detaljhandlare
som IKEA, Siba och Clas Ohlsson. Som försäljningschef har han till största delen arbetat med att coacha och kompetensutveckla regionchefer, butikschefer
och säljare i syfte att nå och överträffa utsatta mål. Sedan 2015 har Melcher
varit en mycket uppskattad utbildare på IHM Business School där han hjälper
företag och individer att skapa bättre resultat genom förändrade beteenden
och inspirerande medarbetare.

AVGIFTER OCH ANMÄLAN
Kursavgift
Pris per deltagare/värdföretag är 67 500 kr exkl. moms
Pris för 2 deltagare/värdföretag är 125 000 kr exkl. moms
I kursavgiften ingår utbildningsmaterial, luncher, fika/kaffe samt middag på konferenshotell i samband
med Kick-In. Kostnad för resa och eventuellt boende för kursdeltagare ingår inte.
Anmälan
Sista anmälningsdatum är onsdag den 7 januari 2022.
Ansök via den här länken eller använd den här QR-koden:

Kontakt vid frågor om utbildningen:
Nasim Oveissi
Nasim@tek.se
076-309 53 35

