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

Med mål och marknad i sikte
- att bygga och utveckla verksamhet för förädling och/eller försäljning av
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För dig som har idéer om att öka gårdens- eller företagets verksamhet med försäljning eller förädling
livsmedel.
Målet är att du efter kursens slut har underlag för att ta beslut om hur du går vidare
av livsmedel. Målet är att du efter kursens slut har underlag för att ta beslut om hur du går vidare
med utveckling av din verksamhet. Redskap för ekonomiska kalkyler för byggnader, prissättning
med utveckling av din verksamhet. Redskap för ekonomiska kalkyler för byggnader, prissättning och
och beräkningar av lönsamhet, inspel och material för att upprätta en marknadsplan samt ökad
beräkningar av lönsamhet, inspel och material för att upprätta en marknadsplan samt ökad kunskap
kunskap om hur du presenterar dina varor och din verksamhet. Kompetensutveckling och
om hur du presenterar dina varor och din verksamhet. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten
erfarenhetsutbyten genomförs med fyra träffar under våren 2018.
genomförs med fyra träﬀar under våren 2018.
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Kurstillfällen och plats
Preliminära datum för genomförande
Torsdag 8 februari 2018
23 januari
2018
Ekonomi
med
tydliga mål och prissättning
Plats:
Hushållningssällskapet,
Skara
Marknad
och produkt
Torsdag
mars 2018
8 februari1 2018
Anläggningar och livsmedelshantering
Ekonomi med tydliga mål och prissättning
Plats: Rånna Egendom, Skövde
1 mars 2018
Torsdag
22 mars 2018
Anläggningar
ochgoda
livsmedelshantering
Inspiration
och
exempel/studiebesök
Plats: Resan utgår från Skara (prel.)
22 mars 2018
Fredag
13och
april
2018
Inspiration
goda
exempel
Marknads- och produktfrågor
Plats: Hushållningssällskapet, Vänersborg

Pris
hela
kursen:
2 000
sekförexkl.
Pris:
2000
sek exkl.
moms
helamoms
kursen
eller
700kurstillfälle:
sek exkl. moms
persek
kurstillfälle
vid
Pris
per
700
exkl. moms
(vid
deltagande
i enstaka
kurser)
deltagande
i enstaka
kurser.
Deltagare som
Deltagare
somprogrammet
deltar i helakommer
programmet
deltar i hela
att ha
kommer
att
ha
förtur.
förtur.
Sista anmälningsdag är 26 januari,
Sista
anmälningsdag är 1 december,
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begränsat
antal platser.
begränsat antal platser.
Anmälan och frågor
Marianne
Bring,
51
Anmälan
och 0511-248
frågor
marianne.bring@hushallningssallskapet.se
Marianne Bring, 0511-248 51
marianne.bring@hushallningssallskapet.se
Välkommen

www.hushallningssallskapet.se

