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Syfte

Öka deltagares omsättning genom att öka efterfrågan och försäljning.

Innehåll

Individuella möten

Sätta mål, struktur, tidsplanering, prioriteringar, diciplin, fokus,
unicitet, paketering, modeller, sammanfattande affärsplan m.m.

Sju gemensamma heldagsworkshops samt individuell rådgivning.

1.

Idéarbete och
kreativitet
Henrik Johansson,
Change Design

4.

Sälj och förhandling
Linda Nordfors,
Reflection Company

2.

Utveckling affärsidé,
-koncept och –modell
Lisa Renander,
Go Enterprise

3.

Fokusgrupper samt
pitchning för extern panel
Cecilie Stranger-Thorsen,
Sara Ponnert, Media Evolution,
Mikael Winblad Håkansson,
Ugly Duckling m.m.

7.

5.

Ekonomi och
prissättning
Ulla-Lisa Thordén

6.

Marknadsföring
Maria Österåker

Avslutning/uppsamlingsheat
Upphandling, trender, samarbete,
nätverk, finansiering, varumärke,
möjligheter framöver.
Camilla Bengtsson,
Camilla Bengtsson AB

Deltagare

14 kvinnor i Skåne som redan driver eller vill starta företag inom
branscherna musik, dans, teater, film, illustration, konst, skrivande
eller slöjd, startade i projektet. 12 kvinnor har slutfört projektet.

”Bra workshops med duktiga
föreläsare, trevligt umgänge
med de andra deltagarna
och bra rådgivning vid de
individuella träffarna.”

”Knuff har gett mig roliga infallsvinklar och nya idéer!”

”Detta är det bästa affärsutvecklingsprojekt
jag nånsin varit med i!!!”

”Jag säljer glädje!”

”Föreläsningarna har hållit hög klass –
av vissa har jag blivit väldigt inspirerad!”

Elin, Landskrona
Glasorama är ett familjeföretag som erbjuder inramning,
konsthantering, konstnärsmaterial och håller inspirerande
målarkurser. Elin har bland annat arbetat med att göra maillistor, startat ett facebookkonto och utvecklat hemsidan
efter nya idéer från de andra deltagarna. Hon anger att hon
utvecklat både sig själv och företaget samt fått nya idéer och
kunskaper.
- Jag har blivit mer strukturerad och jag har verkligen fått upp
ögonen för nytt tänk och nya idéer. Jag har fått bra feedback
på min verksamhet och skapat nya kontakter samtidigt som
jag lärt mig massor av lärorika och nyttiga saker!
Under året kommer Elin att starta målarkurser som löper över
en längre period och som hon själv håller i. För att bli mer
konkurrenskraftiga inom konstnärsdelen så kommer företaget
också att utöka sitt konstnärsmaterial.
- Nu är jag mer självsäker i rollen som företagare; jag vågar
stå för min kunskap och mina idéer och tar betalt för det och
mitt hantverk!

Agneta, Malmö
Agneta har under Knuff startat en enskild firma där hon arbetar med
språkgranskning och översättning. Nu tänker hon arbeta med att knyta fler
kontakter inom sin målgrupp och har som mål att på sikt arbeta halvtid med
sin verksamhet.
- Knuff har erbjudit bra workshops med duktiga föreläsare och bra rådgivning vid de individuella träffarna. Jag har fått hjälp att identifiera min
målgrupp, användbara modeller och värdefulla tips på kontakter. Nu känner
jag mig stärkt att arbeta vidare med min affärsidé.

Sanne, Karlshamn
Sanne gör egendesignade bruksföremål av
lera och planerar framöver att hitta minst tre
återförsäljare där hon inte behöver sälja på
kommission. Hon anger att hon under Knuff
har fått massor av ny energi, en tydligare form
och ökat omsättningen.
- Jag har fått prova mina idéer på flera olika
sätt, vilket har gett mig självförtroende att arbeta vidare med min verksamhet, men jag har
inte riktigt bestämt mig för om jag ska driva
det i företagsform eller som hobbyverksamhet.

Ulrika, Lund
Ulrika är sångerskan som, tillsammans med olika konstellationer, framför
lättlyssnad jazzmusik med värme och känsla. Hon spelar på alla typer av tillställningar där man vill höja stämningen och anlitas av såväl privatpersoner
som företag.
- Jag har bland annat arbetat med min struktur och långsiktiga planering under tiden i Knuff. Det bästa med projektet har varit de nyttiga workshoparna,
nätverkandet och att få bra feedback och coachning.

Johanna, Klippan
I sitt företag Johannas pyssel designar och
virkar Johanna företrädelsevis små mjukdjur.
Hon gör också egna mönster som ska samlas
i en bok samt håller kurser för att föra hantverket vidare.
- Knuff har startat en utveckling hos mig som
varit otroligt viktig på alla plan – både för mig
som person och för mitt företag. Jag har fått
hjälp med strukturen samt tips och råd på
hur man kan göra för att få ordning på allt.
Johanna uppskattar mest att Knuff hjälpt
henne tänka i nya banor och att projektet,
genom gruppen och föreläsarna med sina
många olika erfarenheter, varit ett bollplank.

Ulrika driver sitt företag vidare på deltid och kommer
framöver bland annat att delta i en bröllopsmässa
och trycka en folder som ska användas i marknadsföringen mot företag.

Linn, Arlöv
I sitt företag Lejonlinn tillhandahåller Linn illustrationer till
medier samt produkter med sina illustrationer på. Linn anger att
det bästa med Knuff har varit att fått se sitt företag från många
olika håll och att verkligen fått möjlighet att jobba igenom
många olika delar som hon förut inte tänkt så mycket på.
- Jag blev genom Knuff både upplyst om och omskakad över
hur mycket tid och arbete som verkligen krävs för att mitt företag ska gå runt. Men jag har också kommit till insikt om att det
är det jag är beredd att göra!
Bra var också att få ta del av alla andra deltagares olika synpunkter, tyckte Linn och nu tar hon varje tillfälle i akt att
marknadsföra sig själv och synas i olika sammanhang.
- Jag ser potentiella uppdrag på fler ställen än förut!

Hanna, Färlöv
Hanna erbjuder med en flexibel, portabel studio fotografering som, genom hennes
coachning och tydliga instruktioner, hjälper kunden att få professionella portträtt.
- Efter Knuff har jag en tydligare bild av vad som krävs och hur man kan gå tillväga
för att bygga upp ett företag. Min verksamhet har blivit mer konkret eftersom jag
har haft tillfälle att verkligen lägga tid och jobba med den.
Under närmsta året planerar hon att vidareutveckla sin affärsidé genom att kombinera sitt fotograferande med ytterligare områden, till exempel inom retusch där hon
redan har ett stort intresse och kunnande. I framtiden planerar hon att starta eget
företag.
- Det bästa med Knuff har varit nätverkandet och väldigt relevanta workshops.

Maria, Kivik
Maria arbetar med fortbildning och workshops inom berättande samt filmproduktion och planerar under hösten att göra
korta turistfilmer om Österlen kopplade
till olika teman. Den viktigaste insikten
hon fått i Knuff är att göra saker hon mår
bra av.
Carita, Röstånga
Musikproduktion och röstcoachning står på Caritas tjänsteutbud i det företag hon håller på att
starta. Hennes plan den närmsta tiden är att öppna en studio som erbjuder såväl musik och
text som röstträning till artister och sångare, men också till andra som vill utveckla sin röst. Hon
arbetar även hårt med att försöka hitta vägar att få sin egen musik spelad i radio och TV.
- Knuff har gett mig en större medvetenhet om mina mål och hur jag ska prioritera i min
verksamhet för att finna vägen till dem. Jag har också blivit mer medveten om mina styrkor och
mina brister.

- Genom de olika workshops vi haft har
jag fått nya affärsidéer och nya sätt att
tänka. Knuff har också gett verktyg för
utveckling samt möjligheten att bolla
idéer om min verksamhet med de andra i
gruppen.

Anna-Lena, Lund
I sitt företag Lerbiten Keramik arbetar Anna-Lena med
att tillverka och sälja keramik samt hålla kurser och andra
arrangemang i sin verkstad. Hon säljer till exempel nattvardsserviser till församlingar och kommer framöver att utöka
marknadsförings- och säljarbetet mot denna kundgrupp samt
utöka med ytterligare tjänster såsom pilgrimsvandringar.
- Det bästa med Knuff är att det varit en röd tråd genom hela
projektet från den första workshopen till den sista, att alla
föreläsare har bjudit generöst på sig själva och sina erfarenheter samt att vi haft arbetsuppgifter med uppföljande samtal
mellan föreläsningarna. Det har bland annat medfört att det
blivit tydligare för mig hur man driver ett företag till de mål
man satt upp.

Sofie, Löderup
Sofie har under Knuff arbetat med att byta spår för
sin verksamhet i Sofie Sweger konst & kommunikation och börja satsa på det hon verkligen brinner
för – att skapa en plats för odling och läkekonst. Det
kommer i första skedet att ske genom växthusbygge
och utbildningar inom växtmedicin.
- Under projektet har min dröm verkligen fått en
form och jag uppskattar mycket den feedback jag
fått under hela processen! Workshopformatet, att få
ta del av de inspirerande workshopledarnas erfarenheter samt möjligheten att arbeta i grupp har
också medverkat till ökat mod.

Layout, illustration:
Karin Åberg,
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Iréne, Simrishamn
Iréne arbetar i sitt egna företag Abjekta kroppsord med kunskapande och medvetandevidgning via mångspråklighet. Rent konkret innebär det att hon till exempel arbetar med berättande, utställningar och workshops inom rörelse, bild och
ord mot bibliotek och utbildare.
- Jag har ett kompromisslöst förhållande till min egen ideologi och Knuff har
medverkat till att jag renodlat syftet med min verksamhet och fått nya idéer och
ny kunskap.
Under den närmsta tiden ska Iréne göra om sin hemsida
samt genomföra ett första kunskapshändande i Turkiet.

