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Workshop 

Skapa ett framgångsrikt projekt 
Ta din idé från tanke till handling 

 

Drivs du av att göra meningsfulla saker och 
utmana dig själv eller möjligheten att åstadkomma 
en förändring? Ser du behov eller problem inom 
din organisation eller i det omgivande samhället? 
Du kanske till och med har en idé till en lösning? 

 

Det handlar om att hitta sätt att låta sina idéer, visioner och lösningsförslag ta form 

och bli något konkret och verkligt som också kan delas av andra. Workshopen ökar 

möjligheten för privatpersoner, företag och organisationer att via projektsättet, skapa 

större förutsättningar att testa en idé eller lösa ett behov eller problem. Workshopen 

ger kunskaper och insikter i hur man skapar ett projekt samt verktyg och praktiska 

tips i skrivandet av en projektplan.   

 

Innehåll 

 Vi tittar på nuläget både inom företaget/organisationen och i omvärlden.  

 Vi arbetar med idéerna. Hur kan jag utveckla och konkretisera mina idéer, 

visioner och strategier? Vad är det jag vill göra? Egentligen?  

 Vi tar fram projektets koncept och arbetar med mål, syften och målgrupper, 

aktiviteter och metoder samt budget. Vi tittar också på hur man hittar rätt 

medarbetare, samarbetspartners och finansiärer. 

 Och så jobbar vi med handlingsplanen. Vad behöver göras? Hur gör jag 

det? När gör jag det? 

 

Passar dig som 

driver eget företag, är anställd av en organisation eller engagerad i en ideell förening 

och sitter med en idé eller ett utkast till projekt som du vill gå vidare med. 

Workshopen ger verktyg, inspiration och nya infallsvinklar både till dig som är 

erfaren projektstartare och nybörjare. 

 

Datum 

Workshopen är tvådelad och genomförs tisdag 20 och måndag 26 november kl 15 – 

18 i Karlshamn. Anmälan senast 14 november.  

 

Pris 

Ordinarie pris: 2 250 kr + moms. Just nu testar jag nytt koncept, därför endast 600 kr 

+ moms. Fika ingår.  

 
Camilla Bengtsson AB 

Workshopen genomförs av Camilla Bengtsson AB. Bolaget arbetar med utveckling 

och projektledning inom samhälle, turism och kultur. Jag har över 20 års erfarenhet 

av att rigga och driva projekt samt hitta möjligheter och finansiering. Jag arbetar 

också med affärsrådgivning samt föreläsningar och workshops inom projektområdet. 

Läs mer om min bakgrund, uppdrag, referenser med mera på 

http://camillabengtsson.se/  
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