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IUC

Hemuppgift #1
Första iteration att 

definiera sin
affärsmodell

Hemuppgift #2
Fortsatt arbete för att 

definera sin(a)
affärsmodeller? 

Affärsmodellskommunikation
Cordial faciliterar presentation där
deltagande kommunicerar vilken

förändring de vill skapa. Deltagarna
får konkret och detaljerad feedback
på hur de kan arbeta vidare med sin 

affärsutveckling

Cordial

Deltagare

Coachning
IUC introducerar coachar samtliga 
deltagande företag vid ett tillfälle

för att stötta dem i genomförandet
av slutpresentationsuppgiften

Affärsmodellsintroduktion
IUC introducerar deltagande

företag till metoder & material som
kommer att ligga till grund för

programmet

Affärsmodellsinnovation
Cordial genomför 2 stycken

utbildningsdagar med deltagande
företagen. Mellan detta tillfälle

skall en mindre hemuppgift
genomföras

Förberedelse av presentation
Deltagande företag kommer att ges en strukturerad hemuppgift där de

förväntas genomföra en samlad slutpresentation. Denna skall innehålla;

1. Deras nuvarande affärsmodell
2. Deras önskade affärsmodell

3. Aktiviteterna som kommer att ta dem dit
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Affärsmodellsintroduktion
IUC introducerar deltagande 

företag till metoder & material 
som kommer att ligga till 
grund för programmet

Affärsmodellsinnovation
Cordial genomför 2 stycken 
utbildningsdagar med de 

deltagande företagen. Mellan 
detta skall en mindre 

hemuppgift genomföras

Hemuppgift #1
Första iteration 
att definera sin 
affärsmodell

Hemuppgift #2
Fortsätt arbete för 
att definiera sin(a)
affärsmodeller?

Affärsmodellskommunikation
Cordial faciliterar presentation där 
deltagande kommunicerar vilken 

förändring de vill skapa. Deltagarna 
får konkret och detaljerad feedback 

på hur de kan arbeta vidare
med sin affärsutveckling

Förberedelse av presentation
Deltagande företag kommer att ges en 

strukturerad hemuppgift där de förväntas genomföra 
en samlad slutpresentaton. Denna skall innehålla; 

1. Deras nuvarande affärsmodell
2. Deras önskade affärsmodell

3. Aktiviteterna som kommer att ta dem dit

Coachning
IUC introducerar coacher 

till samtliga deltagande företag 
vid ett tillfälle för att stötta 
dem i genomförandet av 

slutpresentationsuppgiften
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