Inbjudan till

UTVECKLINGSPROGRAM
för unga växande teknik- och kunskapsintensiva företag
Vi har det stora nöjet att inbjuda till ett Utvecklingsprogram för teknik- och kunskapsintensiva
företag. Programmet kommer att genomföras under 2018/2019 och omfattar totalt fem heldagar.
Programmet startar lunch till lunch den 15 till 16 Nov. Resterande träffar bestäms under
programmets gång som löper över ca 10 mån.
Syftet är att tillföra kunskaper inom affärsutveckling. Programmet är skräddarsytt för växande
teknik- och kunskapsintensiva företag och innehållet är helt och hållet avpassat för deltagande
företags frågeställningar. Fler än 200 företag (470 personer) har deltagit, däribland HiQ, ExSitec,
SP Devices, Seconden IT, Sectra, Calluna, Syncore, Nogap, AMRA, Scibase, Goli, Psykologpartners
m.fl. Programmen har varit mycket lyckade.
Se även http://smil.se/foretagsaktiviteter/utvecklingsprogram/
Så här tyckte några företagare om programmets innehåll och genomförande:
”Att delta i utvecklingsprogrammet gav oss perspektiv på våra kärnfrågor och hjälpte oss att komma fram till en
affärsmodell som vi dels kunde använda på våra första kunder och dels kunde vidareutveckla i efterkommande
affärer. En annan stor nytta med utvecklingsprogrammet var att vi fick kontakt med andra företag och andra
entreprenörer som befann sig i liknande läge som vi och vi kunde inspirera varandra. Mycket av entreprenörskap
handlar om att kunna se möjligheter och att våga. Utvecklingsprogrammet hjälpte oss att se fler möjligheter och
att våga genomföra våra planer.” (Jonas Nilsson, fd.VD för SP Devices)

Vi kommer även denna gång att arrangera programmet för en liten grupp företag om maximalt nio
företag. Programmets upplägg kommer att bygga på den bas som programledarna Uno Alfredéen
och Magnus Klofsten har grundlagt, under mer än 25 år. Alla deltagare kommer att få den
eftertraktade dos av grundläggande affärsmoral och etik som kännetecknas hos SMIL-medlemmar
i allmänhet och Utvecklingsprogramsdeltagare i synnerhet. Programledare är Johan Ahlström och
Tord Lendau. Kostnaden för att delta är 39 000 kr per företag, exklusive moms, mat och logi. Varje
företag får representeras av max tre personer. Anmälan är bindande.
Johan och Tord är två människor, som vi i styrelsen för SMIL, har valt ut för deras bevisade
förmåga att i olika ledande befattningar såsom styrelseordförande/ledamot, vd, leda
företagsresor till framgång utifrån det grundläggande målet ”Lönsam tillväxt”.
Både Johan och Tord är generalister med kunskap i företagandets alla områden, bland annat
skapade genom egna flera lyckosamma företagsresor från start till försäljning. Det som är deras
kanske allra bästa egenskapen för er deltagare är med vilken generositet de delar med sig, inte
bara av framgångsrecepten utan också av alla misstag som de själva har gjort eller sett och dragit
lärdom av.
För mer information om Johan och Tord bli vän med dem på LinkedIn.
Frågor besvaras av:
Johan Ahlström tel: 0734-03950, johan.ahlstrom@abeama.com
Tord Lendau tel 0708- 100167, tord@lendau.se
Magnus Klofsten på tel: 013-281785, magnus.klofsten@liu.se

Välkommen!
Johan Ahlström och Tord Lendau

