
Vill du bygga ditt personliga varumärke? y
Vill du bli bättre på att mingla och  y
nätverka dig till affärer?
Vill du utveckla din affärsmässighet  y
ihop med andra företagare?

Då ska du anmäla 
dig till höstens 
utvecklingsprogram! 

Nu tar vi konceptet till Blekinge! 
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Områden vi jobbar med

Förpacka ditt erbjudande 

•	

Bygg ditt varum
ärke

•	

Hitta din egen säljstil

•	

Tjänsteförsäljning genom
 

•	

relationer
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Sälj- och 

•	

argum
entationsteknik
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ingel via sociala m

edier

•	

Förm
ågan att ta ett nej

•	

Prissättning och 

•	

förhandlingsteknik
Efter 

programmet är 
målet att du: 

Ökat din självinsikt och  
förmåga att hantera/använda  

 ditt säljbeteende

Ökat din kunskap om att  
sälja och mingla dig till fler affärer

Utvecklat affärsmässigheten  
hos dig själv och ditt företag

Fått inspiration av att möta  
förebilder och likasinnade

Fått med dig verktyg som gynnar  
ditt företagande i framtiden

Skapat din individuella  
nätverksstrategi inför 2011

Är en del av  
Mod Passions 

nätverk

Ble
kin

ge

  
 – bli mer affärsmässig entreprenör

Vår metodik
Vår metodik bygger på 
upplevelsebaserat lärande 
och interaktiva metoder. Vi 
mixar teoritillskott och inspiration 
med övningar och spaningar ute i 
verkligheten. Vi jobbar med mindre 
grupper för att maximera utbytet  
och nätverksskapandet.  
Dessutom bjuder vi in 
framgångsrika företagare  
som delar med sig av  
sina bästa tips kring 
försäljning.

Allt detta ingår i 
 utvecklingsprogrammet

Mingelskola med mycket övning  
(2/9, 30/9, 28/10 kl 13.30-16.30)

Utbildningsserie om försäljning  
(3/9, 1/10, 29/10 kl 09-12)

 Coaching kring dina säljstrategier  
(två tillfällen bokas in med din coach under sept-nov)

Säljbeteendeanalys via webben (v 40), en halvdagsworkshop 
(13/10 kl 13-17) och individuell återkoppling över telefon 

(bokas in med din säljexprt under okt)

Nätverksgrupper gör spaningar i verkligheten  
(löpande under sept-nov)

Gala med med mingel, mat och inspiration (en kväll i nov)



Arrangörer 

M
argaretha Elleby, 

Createlle 
M

argaretha 

är utbildningsarrangör och  

redovisningskonsult m
ed  eget 

företag sedan 1992. Hon är 

m
ingelexpert, lic konsult i sälj-

hinder och säljstilar sam
t am

bassadör 

för kvinnors företagande. M
argaretha 

är initiativtagaren till konceptet M
od 

Passion, leder projektet och ansvarar  

för rekryteringen av deltagare. 

Angeli Sjöström
, ProcessRum

 Angeli 

är sam
hällsentreprenör, utbildnings- 

och utvecklingskonsult och har drivit 

eget sedan 2006. Hon är en väl anlitad 

inspiratör och processledare i såväl 

Sverige som
 utom

lands. Angeli har 

lett ett flertal projekt kring kvinnors 

företagande och affärsutveckling. Hon 

sam
ordnar gästföreläsarna, process-

leder alla träffar, håller i m
ingelskolan 

och m
odererar galan. 

Julija Kaljevic Edström
, CNetwork 

och JKE Life M
anagem

ent Julijas 

företag utvecklar entreprenörer, 

anställda, grupper och företag kring 

säljfrågor. Julija är också ordförande 

för kvinnor i Skåne. Julija genom
för 

säljbeteendeanalyserna och 

coachar deltagarna i deras specifika 

säljtrategier.Praktisk information 
Mod. Passion. Jonglör är en 
del av Tillväxtverkets program 
Kvinnors Företagande Stärker 
Sverige. Tack vare medfinansiering  
och partners betalar du endast 
2 585 kr ex moms för hela programmet 
(värde 25 850 kr). Alla träffar sker i 
Ronneby och företagare från hela Blekinge är 
välkomna att delta.

Du kan också välja att köpa enstaka moduler av 
programmet enligt följande:

Utbildningsserie Försäljning, Mingelskola, Coaching:  •	
495 kr ex moms/styck

Säljbeteendeanalys, individuell återkoppling och workshop: •	
1 000  kr ex moms

Affärsutvecklingsgala: 100 kr ex moms/pers•	

Välkommen med  
din anmälan senast  

30/8 2010
För anmälan och 

information, kontakta 
Margaretha Elleby, Createlle. 

Uppge om du vill delta i hela 
programmet eller om du är 

intresserad av specifika moduler. 
Först till kvarn, begränsat antal platser!

m@createlle.se - 070 717 50 91 
 www.modpassion.se
Besök också vår sida 

Mod. Passion. Jonglör
på Facebook!

Bli en del av ett långsiktigt koncept
Mod. Passion. Jonglör är ett koncept som utvecklades redan 2009 då 
tvåhundrafemtio företagare samlades i Malmö Rådhus för att ta del 
av mingelskola, kunskapshöjande stafettföreläsningar och en 
rådgivningshörna med revisorer, affärsutvecklare, pr-experter och 
coacher. Nu tar vi konceptet till Blekinge!

”Jag blev förvånad över all energi som fanns.  
Sällan träffar man så många kvinnor med så mycket  
drivkraft, en mycket speciell känsla.” 
Sagt av en deltagare 2009

Av deltagarna 2009 angav 89 % att de fått en ökad 
kunskap om företagande och 85 % angav att de 
troligen eller absolut skulle gå vidare med 
att utveckla sin affärsidé. 

Nätverket som vi skapar tillsammans 
kommer att leva vidare 2011 och  
lång tid framöver. 

Medfinansiärer: Arrangörer: Guldpartner:

Createlle


