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Idéarbete och kreativitet. 
Henrik Johansson, Change 
Design

Tvådagars internat och fem 
gemensamma heldagsworkshops.

Individuella möten och arbetsmaterial
Avgränsa och klargöra, få fram drömbild, 
utforska möjligheter, omsätta i handling 
och följa upp. Innehåll: Teman från 
workshops, kompletterande innehåll, 
uppföljning arbetsmaterial samt individu-
ella behov inom teman. Processledare: 
Camilla Bengtsson.

Syfte
Öka deltagares omsättning genom att öka efterfrågan och försäljning.
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Fokusgrupper samt pitchning för ex-
tern panel. 
Cecilie Stranger-Thorsen, Emma Estborn, Me-
dia Evolution samt Mikael Winblad Håkans-
son, Ugly Duckling.

Utveckling affärsidé, -kon-
cept och –modell. 
Lisa Renander, Go Enterprise

Sälj och förhandling. 
Linda Nordfors, Reflection 
Company

Ekonomi och prissättning. 
Maria Österåker

Marknadsföring. 
Kristin Heinonen, Good Old 

Avslutning/uppsamlingsheat: Trygghetssystemen, offentlig upphandling, 
immateriella rättigheter, struktur, prioriteringar & fokus m.m. 
Camilla Bengtsson, Camilla Bengtsson AB. 

Innehåll
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Deltagare
Fyra kvinnor i Blekinge län som driver företag inom kulturella näringar, startade i projektet. Tre 
kvinnor har slutfört projektet.

Ida, Karlskrona
Fotografen Ida arbetar med 
att skapa bilder och bevara 
minnen med hjälp av sin 
kamera. Nu planerar hon att 
nå ut till ännu fler kunder 
med sin verksamhet. Under 
Knuff har hon fått flera verk-
tyg för att nå sina målgrup-
per. Hon har också arbetat 
med att hitta nya produkter i 
sin verksamhet.

Karin, Karlskrona
Karins text & bild arbetar med att 
skapa naturliga familjebilder, porträtt 
och bröllopsbilder med känsla. Karin 
har under Knuff arbetat med förän-
dringar som ska ge en tydligare bild 
av vad hon erbjuder och framöver 
ska Karin arbeta ännu mer med att 
synliggöra sig själv och sitt företag. 

Sara, Jämjö
Inom det fantasifulla företagsnamnet Lurviga 
Tassar ryms såväl att skapa och sälja smycken 
som att hålla smyckeskurser. Sara anser att 
det bästa med Knuff har varit blandningen av 
föreläsningar, workshops och att lära känna de andra företagarna. 

Sara har under projektet arbetat 
hårt med prioriteringar och har 
nu en målmedveten och realistisk 
framtidsplan. 

Knuff har hjälp mej se saker ur 
andra perspektiv och hitta nya 
möjligheter. Jag har också fått 
jättemycket inspiration från de 

andra deltagarna.

Jag är inte längre rädd för 
att synas!

Knuff har tvingat mej att fundera, värdera, prioritera 
och kommunicera mina tankar och idéer. Nu ska jag 

hålla fler kurser både lokalt och via webben samt 
skapa smyckesserier för speciella intressegrupper 

som t ex vikingaintresserade.


