
Styrk din business! 
Kursus gennem ½ år til selvstændige, der ønsker flere opgaver 

og en bedre indtjening uden nødvendigvis at arbejde mere. 
 

Måske er du en af mange selvstændige, som har brug for at få kigget din virksomhed efter i sømmene. Du 

tjener måske knap og nap til dagen og vejen, selvom du arbejder meget. Du ved ikke rigtig, hvad du skal 

gøre for at få flere kunder og famler i blinde eller er holdt helt op med at markedsføre dig selv. Af og til 

overvejer du at få et helt almindeligt arbejde, fordi det føles svært, ensomt og uoverskueligt at være 

selvstændig. 

 

Gennem de sidste 10 år har jeg haft min egen ernæringsvirksomhed og løbende 

deltaget i kurser for at forbedre min indtjening og min virksomhed. I 2012 var jeg 

på et intensivt business kursus i syv måneder. Det er nok det bedste, jeg nogen sinde har 

gjort for min forretning. Her fik jeg redskaber til at beskrive mine ydelser og blev 

skarpere på, hvad jeg egentlig sælger. Min hjemmeside blev fornyet og opdateret. 

Jeg fik en grundig introduktion til det at skrive nyhedsbreve, og indsigt i hvor 

vigtigt det er at have sin egen liste med mennesker, der følger en og som af og til køber 

noget. Derudover er jeg uddannet inden for handel og har været sælger og salgschef 

for Masai Clothing Company. 

 

På dette forløb deler jeg ud af mine erfaringer og spotter, hvor din virksomhed trænger til et løft.  

Kursus program: 

Onsdag den 16. marts:  Introduktion til forløbet. Bliv skarp på hvad du sælger og beskriv dine ydelser 

  tydeligt. Hjemmesider og sociale medier. 

Onsdag den 18. maj: Nyhedsbreve, markedsføring og online produkter. 

Onsdag den 17. august: Strukturer dit arbejde, budgetter, netværk og kom i medierne. 

Alle kursusdage starter kl. 10.00 og slutter kl. 15.00 og afholdes Esagervej 8, 4672 Klippinge. Kurset er inkl. 

materiale, frokost, mellemmåltid samt kaffe og te. Du skal medbringe en bærbar computer, samt papir og 

blyant. Jeg opretter også en lukket Facebook gruppe, hvor du kan sparre med andre kursister.  

Tilmelding til Karen Nørby: info@karennorby.dk 

Pris kr. 2995,- for de tre kursusdage. Tilmeld dig inden 15. februar og spar kr. 500,- (Prisen bliver da kr. 

2500,-). Indbetales til konto: 2362 8980667783. Der er maks. plads til 8 kursister. Din tilmelding er gyldig, 

når du har indbetalt kursusgebyret.  
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