
                

 

 

 

 

 

Lönsamhet - Vill ditt företag vara den uppåtgående pilen? 
Härligt - då är DU välkommen till ett Seminarium om sambandet mellan mål, verksamhetsutveckling 

och lönsamhet! 

Att hitta utvecklande mål i verksamheten är för många en utmaning. Vanligtvis sätter 

ledningen/styrelsen mål gällande omsättning och lönsamhet – Finns det andra mål att sätta som är 

viktiga för verksamhetens utveckling? HUR målen ska nås och att hitta kopplingen till verksamhetens 

processer kan vara ett bekymmer. Vi presenterar enkla verktyg och metoder för att driva ett 

utvecklande arbete med målstyrning för DITT företags utveckling och lönsamhet. Seminariet vänder 

sig till DIG som sätter mål och har ansvar för att målen nås: VD, verksamhetsansvariga, linjechefer, 

och ledningssystemsansvariga. 

 

Vi kommer att belysa frågor som:  

• Hur kan DU genom målstyrning driva lönsamhet och företagsutveckling i ditt företag? 

• Hur ser det ut med målarbetet i ditt företag, finns det något som kan göras bättre? 

• Hur skapas förutsättningar för ett levande verksamhetssystem med fokus på målstyrning? 

• Vilken nytta har man av tankegångarna i ett standardiserat och strukturerat arbete? 

 

Vi ger Dig/Er tips som förhoppningsvis kan hjälpa DITT företag. Känns detta lockande är DU 

välkommen: 

torsdag 28/1 kl. 07.30 – 09.30, plats och genomförande anpassas efter aktuellt läge gällande Covid-19.  

 

Anmäl den/de som kommer med: Namn, mailadress, tel.nr och roll i företaget. 

Vi bevakar och anpassar genomförande till aktuellt läge för Covid-19 

Deltagandet är kostnadsfritt, vi bjuder på frukost! Anmälan till någon av oss nedanstående senast den 

20/1. Seminariet är ett samarrangemang mellan AB Client Development, Boge Kompetens AB, och 

CaMiRo konsult AB.  

Carolina Rosendahl, CaMiRo konsult AB, säljkonsult och ledningssystemsrevisor inom 

ISO9001och ISO14001. 0705-35 52 56, carolina@camiro.se www.camiro.se 

Sture Hellstrand, AB Client Development, konsult inom lönsamhet- och organisationsutveckling 

0706-74 27 98, sture@clientdevelopment.se www.clientdevelopment.se 

Tomas Högberg, Boge Kompetens AB, utbildar och coachar inom ledningssystem 0321-53 14 37, 

tomas@bogekompetens.se www.bogekompetens.se 

VÄLKOMMEN! 
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