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Aﬀärsutvecklingsprogram för kvinnor som driver
företag i Stockholm
Detta är en folder som ger smakprov på allt som
satsningen har gett

GROW 2010
Som ett led i satsningen på kvinnors företagande har Astarcan under 2010
genomfört 13 affärsutvecklingsprogram för kvinnor som driver företag.

Detta har inneburit
 att vi under året har hjälpt 149 företag


att vi driver Grow vidare genom nätverk med
idag 218 medlemmar



att vi under mars 2011 kommer att öppna
GROW – Tillväxtarena

Allt med fokus på att hjälpa företagen med expansion och
ökad lönsamhet!
Detta är en folder som ger smakprov på allt som satsningen har gett
de 218 företagen som under 2009 och 2010 har tagit del av programmet!

Tack för att ni tror på oss!
Alla deltagare har fått svara på frågan:

Vilka resultat har du uppnått i ditt företag med hjälp av
satsnigen på kvinnors företagande och affärsutvecklings
programmet GROW?
På följande sidor ser ni ett axplock av svaren:

Jättemycket energi, tro på mig själv och min vision med företaget, tänka
växande och expansion istället för ”bara” försörjning, samt fler och
nya sätt att marknadsföra mig!
Har flyttat till lokal, gör extreme makeover på hemsidan i marknadsföringssyfte, samt hittat mer realistisk fördelning mellan mina
arbetsuppgifter - dvs. att jag arbetar mer i strukturerad projektform …

Sati Bacchus
www.sati.se
…………………………………………………………………………
En av de första gånger på programmet när vi skulle skissa på en
vision så skissade jag på min vision av ett showroom och galleri, samt
samarbete med andra partners. Under programmets gång har jag hittat två
samarbets-partners som är med på visionen och vi har startat bolaget
Galleri100+. Vi har också tecknat kontrakt på en passande
lokal, och snart flyttar vi in våra respektive verksamheter i lokalen samt
startar galleriverksamheten i bolaget Galleri100+.
Jag har haft stor nytta och stöd av de olika delarna i programmet
under den här processen.

AnnaMaria
www.designkontor100.se
…………………………………………………………………………
Har anmält intresse till arbetsförmedlingen för att se om jag kan hitta en
hudterapeut/sjuksköterska till min klinik. Har fått 70 ansökningar på två
dagar och det poppar in fler. Måste försöka växa konkret nu när jag fått gå
en så eminent kurs.

Liss Wallin
www.lisswallin.com

Programmet har gett mig råg i ryggen att ta kundkontakter, med allt
mindre bultande hjärta ringer jag mina leads, jag bygger mer medvetet en
säljstruktur, jag är noga med att inte låta privata spörsmål smyga sig in i
min arbetsdag, jag bygger och använder mig av nätverk mer offensivt.

Kim Loeld
www.loeld.se
…………………………………………………………………………
Jag har efter er Grow fler nya samarbetspartners och har även breddat
företaget från att bara erbjuda skräddarsydda datautbildningar till ett mer
renodlat utbildningsföretag.

Lena Törner
www.macomedia.se
…………………………………………………………………………
Jag har arbetat med egna företag i 10 år. Jag blev mycket påmind om att det
är ”sälj, sälj, sälj” som är det viktigaste i allt företaganden. Astarcans
konsulter bjuder på sina kunskaper och erfarenheter på ett lättsamt och
trevligt sätt. Och det är mycket nyttigt att träffa så många andra kvinnliga
företagare och entreprenörer och möjligheten att finnas i detta nätverk.
Tack för inspiration och påminnelse om vad som är det viktigaste att
fokusera på.

May-Lis Farnes
www.theolivetree.se

Sedan jag gick GROW och konjunkturen blivit bättre har jag startat
ytterligare ett företag och totalt omsatt ca en miljon kronor i båda bolagen.
Hoppas kunna anställa min första säljare under 2011.

Birgitta Sjöstrand				
www.inrestyrka.se
…………………………………………………………………………
För mig har Grow programmet gett mig mod och kunskap för att våga växa.
Det har i praktiken inneburit att jag och en kollega bildat ett bolag tillsammans. Vi har under året anställt 3 personer och kommer att anställa
ytterligare 2 nästa år. Vi har 100 % beläggning för våra konsulter, fokuserar
på sälj och har en mycket god ekonomi idag. Minst lika viktigt har varit att
bli inspirerad av programmet i sig samt av alla andra duktiga och
engagerade kvinnliga företagare som gått programmet tillsammans med oss.

Kerstin Blom					
www.kunskapsresan.se
…………………………………………………………………………
Detta intensiva program gav mig verktyg att verkligen se över mina
strategier för att nå mina mål med mitt företag. Allt från
målgrupps analys, affärsplan, nyckeltal för att nämna några.
Jag har nu också mer “kött” på benen inför min kundbearbetning.
Den största vinsten var den härliga grupp av kvinnor som jag nu
kan addera till i mitt nätverk.
Tack Karin!

Anneli Brinkby Hammarsten		
www.dincoaching.se

Tusen tack för ett kanonprogram. Det var precis vad jag behövde just nu. Jag
som jobbar med miljö och hållbar utveckling har alltid haft svårt för att sälja
och ta betalt eftersom det i den branschen finns en stor portion idealism och
många därför tror att man kan jobba gratis. Men jag har inte tid att jobba
gratis med två barn och det känns som om det här programmet kan hjälpa
mig att lämna gratisträsket.

Sanna Elfors
www.asfaltsblomman.se
…………………………………………………………………………
Grow-programmet gav mig i första hand reflektionstid. Tid till att stanna
upp och fundera på ”gör jag rätt saker”, ”finns ytterligare aktiviteter jag
behöver göra”.
Många konkreta tips kring det viktigaste som en företagare måste ägna sig
åt, d.v.s försäljning. Hur gör jag i de olika säljstegen?
Vilken strategi ska jag ha? Vilka säljmål ska jag ha?
Jag är väldigt tacksam för att jag fick möjlighet att gå denna utbildning.

Hélène Karlsson
www.proficon.se
…………………………………………………………………………
Jag var skeptisk i början av träffarna. Tyckte kanske att det var lite nybörjaranda. De sista träffarna och framförallt Maris träffar har gett mig styrka att
bli den här säljaren som jag inte ville bli. Mari har fått mig att tänka
annorlunda och jag har redan haft möten med stora bokare så som VD för
Huddinge sjukhus, Telge energi.

Ann Mari Fimmerstad
www.taxingeslott.se

Varmt tack till dem som medverkat till att ett sådant projekt kan
genomföras! Så smart att vända sig till kvinnor med utbildning om hur man
SÄLJER sina tjänster! Var och en är ju expert på sitt unika område men hur
man säljer sina tjänster är för många en vit fläck på kartan. För mig var det
synnerligen nyttigt och kunde inte ha kommit lämpligare. Jag fick hjälp att
tratta ned min affärsidé så att jag blev
tydligare. Det gör mig träffsäker när det gäller marknadsföring av mina
tjänster och vilka jag ska vända mig till.
Jag har vunnit mycket tid på att slippa göra en massa misstag, lägga ned tid
på fel saker (och tid är pengar som bekant!). Med dessa ord hoppas jag att ni
verkligen förstår hur väl investerade pengar det är.

Catarina Guldberg
Utveckling AB
…………………………………………………………………………
Helt fascinerad av den mångfald, kraft och kreativitet som finns hos en
grupp kvinnor som vill skapa något. Trots olika inriktning på våra affärer så
hade vi gemensamma dilemmor och möjligheter där vi kunde dela
erfarenheter och inspirera varandra.

Carina Petersson		
www.manava.se
…………………………………………………………………………
GROW var upplagt på ett sätt att vi deltagare fick en perfekt balans av teori
tillskott, övningar och tid för egen reflektion. Jag hade tagit mitt företagande
ett steg till när dagarna var slut.

Angeli Sjöström
www.processrum.se

Att starta eget är väldigt roligt men också väldigt tufft. Att sälj är nyckeln till
framgång inser alla egna företagare rätt snabbt. På Grow har jag fått hjälp att
fokusera på mitt sälj och se mina egna styrkor och svagheter inom området. Genom konkreta tips och råd och i en miljö full av andra inspirerande
kvinnliga egna företagare så är nu både självförtroendet och viljan på topp.
Att misslyckas är inte längre ett alternativ.

Malin Trossing
www.daretolead.se
…………………………………………………………………………
Som egenföretagare är jag mycket selektiv när det gäller att gå
utbildningar eftersom tiden är dyrbar. GROW visade sig vara en fullträff.
Jag fick konkreta och matnyttiga teoripass med fokus på försäljning av
dynamiska och erfarna kursledare. Jag fick massor av nya idéer och energi i
och med bra gruppdynamik. Jag fick svar på och tips kring specifika frågor
rörande just mitt företag.
Jag växte - och kan varmt rekommendera GROW till andra.

Sissi Saller
…………………………………………………………………………
GROW-programmet har varit en RIKTIG KICKSTART för mig och mitt
nystartade företag - Lavagn Coachning & Consulting.
Jag trodde jag kunde försäljning innan, men ack nej. Många nya
infallsvinklar och tydliga verktyg fick jag med mig hem. Upplägget hade
en röd tråd och övningarna i gruppcoachingen, vision board och
säljträningen kommer jag att ha stor nytta av i mitt företag framöver.

Lill-Anita Sönnerbo		
www.lavagn.se

Astarcans affärsutvecklingsprogram gav mig främst tre saker:
1. Konkret säljutbildning steg för steg, samt omedelbar säljträning.
2. Inspiration och stöd att utforma en plan framåt och ta nästa steg.
3. Ett utökat nätverk som öppnar nya möjligheter.

Ulrica Ambjörn
www.ulricaambjorn.se
…………………………………………………………………………
Ett program, både handgriplig och lustfylld, i möte med en massa andra
företagares tankar och idéer. Problem såväl kundrelaterade, försäljningsrelaterade nöttes och stöttes. Ekonomisk och visionsmässiga preciserades.
Ett program för oss som vill slipa kniven och få lite skärpa i våra företag.
Tack!

Annacarin Nilsson
www.kommunikationscenkonst.se
…………………………………………………………………………
Jag är så glad att ha gått programmet därför att det har varit en perfekt
balans mellan struktur och fritt tänkande kring sitt företag. Eftersom alla
tänkte företagande kunde alla bidra till varandras företagsutveckling på ett
rakt och okomplicerat sätt. Rätt fantastiskt om man tänker efter vilket
härligt klimat som skapat på förhållandevis kort tid och så mycket vi fick
gjort! Min process pågår fortfarande! Jag har fått ett helt annat
förhållningssätt till mig som egen företagare med mer stringens och glädje.

Mariola Gummesson
www.codeofcompetence.com

Mina intryck från Grows affärsutvecklingsprogram har varit en stor
inspirationskälla till att expandera och öka tillväxten och samtidigt enormt
värdefullt att byta erfarenheter och nätverka bland andra kvinnor från olika
branscher och verksamheter. Ser fram emot att följa med i de fortsatta
nätverksträffarna och önskar alla företagande kvinnor denna möjlighet.

Ylva Grandin
www.ymakesense.se
…………………………………………………………………………
Den fokusering och tydlighet jag fick genom GROW programmet har varit
väldigt hjälpsam. Jag känner mig så tydlig att jag har beställt hemsida också
som kommer igång i oktober, tror jag. Tack för ett bra program:)

Allie Edwardsson
www.edwardssondev.com
…………………………………………………………………………
GROW gav mig och min verksamhet en möjlighet att lyfta blicken och
arbeta med tydligare mål och sikta mot en utmejslad vision. Genom att
träffas i en grupp av företagare var det en katalysator till nya idéer och nya
sätt att se på sin verksamhet. Jag blev än mer övertygad om mitt
utomhuskoncept Coach & Go - coachning per promenad i skön natur.

Anna Burack
www.coaching4u.se

Astarcan

Astarcan är ett företag som hjälper andra företag att öka sina intäkter,
paketera, och ta betalt för sina erbjudanden.
Vi driver Entrepernör programmet GROW och har just etablerat
GROW- Tillväxtarena för Stockholms Entreprenörer
mitt i stan på Gamla Brogatan!
Företaget drivs av Karin Klerfelt, VD, företagare sen 22 år,
författare och populär föreläsare.

Gamla Brogatan 26  111 20 Stockholm  08-731 81 03
info@astarcan.se  www.astarcan.se
Vill du veta mer eller har du frågor, kontakta gärna Karin Klerfelt direkt på 0707-41 41 03

