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Inbjudan till Successteam – för framgång i ditt företag
Vill du utveckla din idé och/eller arbeta in dina produkter och tjänster på marknaden?
Vill du ha mötesplatser för inspiration till utveckling, samverkan och nätverk?
Anmäl dig till Successteam – redan idag!
Succéssteam-metoden kommer från USA via Tyskland och har i samarbete med Regionalt
ResursCentrum för kvinnor i Skåne, Winnet Skåne, vidareutvecklats till en metod för
utveckling av företag och produkter med mycket bra resultat för deltagarna.
Läs mer om Success-metoden på vår hemsida, www.christina.nu, under rubriken Våra projekt
>> Affärsutveckling genom samverkan.
Årets Successteam-grupper leds av Margareta Hjelmqvist, som har arbetat med Successteam
som metod i affärsutvecklingssammanhang under flera år.
Syftet med Successteam är att en grupp av 5-8 företagare träffas för att
• Utbyta erfarenheter
• Utveckla nya företagskontakter
• Utveckla nya produkter och erbjudanden
• Få information och ingå i ett nätverk
Gruppen träffas under 6 gånger under en period av 6 månader.
Vi arbetar med Successteam med tre inriktningar
1. Successteam Tema - t ex design, mat, besöksnäring
2. Successteam Soloföretagare
3. Successteam Företagare - som har eller vill anställa personal.
Vi har redan startat två Successteam-grupper i år och fler kommer att startas. Är du
intresserad eller vill ha mer information kontakta projektledare Margareta Hjelmqvist
telefon 0768-646736, e-post margareta.hjelmqvist@winnet.se.
Det kostar endast 400 kr för att medverka i en Successteam-grupp.
Uppstartsmöten sker på Krinova Science Park, Kristianstad

Välkommen till Successteam och en spännande framtid!
Företagarföreningen Christina arbetar med att synliggöra, främja och utveckla kvinnors
företagande i nordöstra Skåne, genom att skapa mötesplatser där affärskontakter, företag, idéer
och nya produkter kan utvecklas. Vi arrangerar föreläsningar, workshops och seminarier för att
främja, utveckla och synliggöra kvinnors företagande.
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