
Med mål och 
marknad i sikte 
- att bygga och utveckla verksamhet
för förädling och/eller försäljning av
livsmedel på gården



Datum för genomförande:

Marknad - Du får möjlighet att definiera marknader, marknadssegment och trender. Du får ökade kunskaper i hur 
du hittar och definierar nya kundsegment (från privata kunder till grossister och offentlig sektor), hur varan kan 
differentieras och hur du väljer affärsmodell utifrån produkt och kundsegment. Du får också börja arbetet med en 
egen marknadsplan. 18 januari 2018

Anläggning & livsmedelshantering - I kursen får du kunskap om vilka regler som gäller för att bygga någon form 
av anläggning för din verksamhet samt grundläggande kunskaper om livsmedelslagstiftningen och livsmedelshygien 
samt egenkontroll. 15 februari 2018

Ekonomi, kalkyler, prissättning med underlag för investeringar och beräkning av lönsamhett - Du får ta fram 
konkreta mål för din verksamhet. Du får praktiskt och med eget underlag ta fram kalkyler för hur mycket du behöver 
sälja/producera för att nå tillräcklig lönsamhet. Du får kunskaper om vilka faktorer som ingår i en investeringskalkyl 
och hur investeringar påverkar framtida lönsamhet. 15 mars 2018

Inspiration med goda exempel - framgångar och fallgropar - Ta del av andras erfarenhet! Hur har andra gjort? 
12 april 2018

Med mål och marknad i sikte 
- att bygga och utveckla verksamhet för förädling och/eller försäljning av 
livsmedel på gården

För dig som har idéer om att diversifiera gårdens verksamhet med försäljning eller förädling av 
livsmedel. Målet är att du efter kursens slut har underlag för beslut om hur du går vidare med 
utveckling av din verksamhet. Underlag för ekonomiska kalkyler för byggnader, prissättning och 
beräkningar av lönsamhet, underlag för att upprätta en marknadsplan samt ökad kunskap om 
hur du presenterar dina varor och din verksamhet. Kompetensutveckling genomförs med fyra 
träffar under våren 2018.

Plats: Avesta (preliminärt, ort kan bestäms utifrån där deltagarna finns och kan variera)

Pris: 2 000 sek exkl. moms för hela kursen eller 700 sek exkl. moms per kurstillfälle vid deltagande i 
enstaka kurser. Deltagare som deltar i hela programmet kommer att ha förtur. 

Sista anmälningsdag är 1 december, begränsat antal platser. 

Anmälan och frågor
AnnaKarin Landin, 019-903 27 19 annakarin.landin@hushallningssallskapet.se 

www.hushallningssallskapet.se


