KOM
STYRKET
IGENNEM
KRISEN
Styrket Erhverv i Gadeplan
EU-projekt på Sydfyn

Mandag d. 14. november
klokken 9.15-14.45
Hotel Christiansminde
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg

OPLÆG | WORKSHOP | NETVÆRK
INSPIRATION | KONKRETE VÆRKTØJER | VIDEN

Kom styrket igennem krisen

Vi har hyret en oplægsholder og hele 3 fageksperter, som deler deres viden og inspirerer dig til at
blive bedst muligt rustet til at udvikle og styrke din
virksomhed, så du står stærkere efter krisen.

De seneste par år har hele verden undergået store forandringer. Vi har skullet omstille os gang på gang, tilpasse
vores forretning og ikke mindst ændre vores mindset. Og
vi er endnu ikke tilbage til ”normalen”. Med de stigende
energipriser og inflation står mange virksomheder over
for nye udfordringer og en usikker fremtid.

De 3 workshops giver dig hands-on værktøjer vedr.:
• Økonomi & Optimering
• Produkt & Sortiment
• Strategisk kommunikation & Markedsføring

Hos Styrket Erhverv i Gadeplan har vi en proaktiv tilgang
til krisen og ser den som en mulighed for at skabe forandringer, som giver værdi fremadrettet. Derfor sætter vi
effektivt ind på at hjælpe dig med at omstille din forretning
både digitalt og fysisk, så du kan tilpasse den og gøre
den konkurrencestærk i et nyt og anderledes marked. Det
gør vi som altid med fokus på at skabe vækst for erhverv
i gadeplan.

MANDAG
den 14. november
Tid: 9:15-14:45

Til arrangementet klæder vi dig på til at komme styrket
igennem krisen ved at give dig værktøjerne til, at arbejde proaktivt, digitalt og innovativt med din forretning, i
en udfordrende tid. Du vil på dagen komme til at arbejde
hands-on med værktøjerne i forskellige workshops, og du
vil derfor kunne bruge og implementere dem direkte i din
virksomhed fra dag ét.

SKAL DU MED?

Netværk & morgenmad fra kl. 08.45

Hotel Christiansminde
Christiansmindevej 16
5700 Svendborg

TILMELD DIG - TRYK HER
Tilmeld dig senest 9. nov. 2022
Afbud sendes til katrine.hansen2@svendborg.dk
eller afmeld dig via eventbrite.
Deadline for afmelding 9. nov. 2022.

INTRODUKTION TIL DAGEN
Dagsprogram
8.45
Morgenmad

Fælles oplæg & workhops
Dagen starter med et fælles oplæg v. Ebbe Lavendt
fra Positiv Psykologi. Fokus er det positive mindset
og hvordan vi arbejder med dette som forretningsdrivende i krisetider.
Herefter tager vi fat på dagens workshops med de
tre fageksperter, som giver en 10 min introduktion i
hvert deres område:

9.15 - 9.30
Velkomst v. Bo Hansen,
Borgmester, Svendborg Kommune
9.30 - 10.20
”Vækst gennem modgang”
Oplæg v. Ebbe Lavendt, Positiv Psykologi
10.20 - 10.30
Pause
10.30 - 11.30
Workshop 1
11.30 - 11.40
Pause og rokade
11.40 - 12.40
Workshop 2

•

•

Økonomi & Optimering
• Produkt & Sortiment
Strategisk kommunikation & Markedsføring

Til hver workshop får du hands on-værktøjer, så du
allerede på dagen begynder at arbejde med din virksomhed. Alle tre områder har fokus på den nuværende krise med inflation og stigende energipriser,
og du bliver derfor grundigt introduceret til, hvordan
du kan styrke din forretning netop nu.

12.40 - 13.10
Frokostpause og rokade
13.10 - 14.10
Workshop 3
14.10 - 14.45
”Hvad gør I nu?”
v. Morten Wind & de 3 workshopeksperter
Tak for denne gang /
Styrket Erhverv i Gadeplan

Hver workshop varer 1 time.
Alle deltagere deles op i hold på dagen og du kommer igennem alle tre workshops på skift.
Se programmet for hvornår vi rokerer.

Oplægsholder Ebbe Lavendt
Vækst gennem modgang
Som deltager får du viden og værktøjer fra psykologisk forskning om, hvordan
nogle mennesker formår at vende modgang til medgang - og dermed komme styrket ud af kriser. Den måde at håndtere kriser på kan defineres, måles og læres.
Oplægget giver dig inspiration til, hvordan du kan håndtere dine bekymringer, når
fremtiden ser mørk ud. Og hvordan du kan bevare optimismen og gåpåmodet, når
du gang på gang skal genopfinde dit arbejde for at overleve.

Workshop eksperter

Brian Jakobsen

Margrete Bak

Eva Kristina Mikkelsen

Co-founder af
virksomheden
Servicepos

Ejer og udvikler af
virksomheden
Karlbak.dk

Ejer af virksomheden
1:30 Kommunikation

Workshop:
Økonomi & Optimering

Workshop:
Produkt & Sortiment

Workshop:
Strategisk kommunikation & markedsføring

OM PROJEKTET

Styrket Erhverv i Gadeplan
Styrket Erhverv i Gadeplan skaber vækst
gennem digitalisering for erhverv i gadeplan. Projektet tilbyder et håndholdt udviklingsforløb, der sætter handling på dine
ønsker til vækst og gør dig klar til at møde
fremtidens detail. Både via strategisk brug
af internettets muligheder og gennem oplevelser i din fysiske forretning.
Din virksomheds vækst er først og fremmest til gavn for dig, men også for
handelslivet, beskæftigelsen og Sydfyn.

Samarbejdspartnere
Projektet er ejet af de fire sydfynske
kommuner Ærø, Langeland,
Faaborg-Midtfyn og Svendborg.
Projektet er støttet af den
Europæiske Socialfond.

