AFFÄRSUTVECKLING
Sextiosex Kvadrat,
Ljusdal

Stegs and Sisters AB,
Järvsö

•

Starta företag på rätt sätt
eller ta ditt företag till nästa
nivå.
•
Möte med behovsanalys
och utvecklingsdiskussion.
•
Identifiera utvecklingsområden i verksamheten, t.ex.
målgruppsanalys och strategi, affärsplan etc)
•
Överlämnande och genomgång av strategisk handlingsplan.
Pris: 3000kr exkl moms, 8h

29

•

Stegs and Sisters AB,
Järvsö

Digital diagnosgenomgång
av företagets digitala behov
Inledande behovsanalys för
att ta reda på var man är i
digitaliseringsprocessen för
att få en snabb bild av hur
man kan starta sin digitalisering eller gå vidare med
den.
Rekommendation av nästa
steg.

•

•

Pris: 5000kr exkl moms, 8h

Merandum AB,
Järvsö

30

•
•
•
•
•

Bli effektiv med Office 365
Konsultation kring hur företaget drar nytta av potentialen i Office 365
Inledande behovsanalys
Presentation av lämpliga
tjänster som matchar företagets behov
Rekommendation av nästa
steg

Pris: 5000kr exkl moms, 8h

Merandum AB,
Järvsö

•

Paketering av varor o
tjänster
•
Workshop med kund
•
Kartläggning av sortiment
och erbjudande, vad erbjuder/säljer vi till kunderna
idag
•
Klargöranden av mervärden, nya erbjudanden eller
tjänster för att snabba upp
försäljningen och underlätta
kunden köpbeslut.
Pris: 4000kr exkl moms, 8h

33

•
•

•

Pris: 4000kr exkl moms, 8h

31

•
•
•
•
•

34

•
•
•
•
•
•

32

Stegs and Sisters AB,
Järvsö

Nulägesanalys
Genomgång av den grundläggande affärsverksamheten i företaget
Analys av målsättningar och
prioriterade behov
Åtgärdsprogram
Coachning i lönsamhetsfrågor
Sammanställning, slutanalys
och strategi frramåt

Pris: 3800kr exkl moms, 8h

Digital arbetsplats- hur kan
digitalisering stötta er i det
dagliga arbetet?
Inledande behovsanalys
Presentation av lämpliga
tjänster
Rekommendation av nästa
steg

Pris: 5000kr exkl moms, 8h

Brita Bolaget AB,
Järvsö

Försäljning
Möte och diskussion kring
hur företaget arbetar med
försäljning idag, befintliga
försäljningskanaler och kundgrupper.
Klargörande av försäljningsmål och uppföljning
Förslag på åtgärder för att
nå önskade mål

•

Stegs and Sisters AB,
Järvsö

35

•

•
•

Digital försäljning- Accelerera försäljningen med försäljning Online. Rådgivning
kring onlineförsäljning av
produkter och tjänster
Inledande behovsanalys
Rekommendation av
försäljningskanal, trafik och
kundhantering.

Pris: 5000kr exkl moms, 8h

36

PERSONALFRÅGOR
Munana AB,
Färila
•
•
•

Personalutveckling
Kommunikation, gruppdynamik,
personligheter
Upplägg o genomförande av personalsamtal

Pris: 3360kr exkl moms, 8h

Munana AB,
Färila

Munana AB,
Färila

37

•

•

•

Stöd genom rådgivning och /
eller genomförande av frågor
inom HR/HRM. (nyanställning,
varsel, avsked, sjukdom, olycksfall).
Dokumentation av personaldokument

Pris: 3360kr exkl moms, 8h

38

Kombinera några fokusområden
från HR/HRM och personalutveckling

Pris: 3360kr exkl moms, 8h

39

KÖP EN DAG
Utveckla ditt företag för 50% av kostnaden
NärLjus erbjuder ”Köp en dag”
- små effektiva konsultinsatser på 8 timmar vardera.
”Köp en dag” finns inom en rad olika områden och alla har ett förutbestämt innehåll och pris. Du vet exakt vad du får för en dag och vad det
kostar. Leverantörerna till ”dagarna” finns lokalt i Ljusdals kommun.
Erbjudandet vänder sig till dig företagare i Ljusdals kommun, oavsett
storlek och bransch.
SÅ HÄR GÅR DET TILL
1. Du ser en dag eller flera som är intressant för dig. Varje ruta är ett
erbjudande.
2. Kontakta NärLjus och berätta vilket erbjudande du är intresserad av
att köpa på 0651-18800 eller info@narljus.se
3. NärLjus skriver ett avtal med dig om vilken ”dag” du vill köpa (max 2
”dagar” per företag).
4. NärLjus beställer tjänsten av leverantören.
5. Leverantören kontaktar dig och bestämmer när och hur din ”dag”
ska genomföras.
6. Leverantören fakturerar hela kostnaden till NärLjus.
7. När arbetet är utfört får du en faktura från NärLjus på din del, som är
det pris du ser i erbjudandet, dvs 50% av den faktiska kostnaden.

NärLjus finansierar denna satsning med syfte:
• Att hjälpa lokala företag att ta nästa steg i sin verksamhet
• Att visa det lokala utbudet av kompetenser som finns tillgängligt
• Att möjliggöra nya affärer mellan företag inom Ljusdals kommun
• Att konkret ge verktyg till lokala näringslivet som vill utvecklas

GRAFISK PROFIL
Sweden Sites AB,
Ljusdal
•
•

Reklamkompaniet Röda Kvarn,
Ljusdal

Intervju med behovsanalys
med kunden
Framtagande av tre förslag
till logotyp eller företagsprofil.

•

Förslag på ny logotyp varav
ett färdigställs o levereras i
de filformat som önskas.

SOCIALA MEDIER
Reklamkompaniet Röda Kvarn,
Ljusdal

Reklamkompaniet Röda Kvarn,
Ljusdal
•

Skapa grunden till ny grafisk
profil o presentera ett ”stationary kit” med brevpapper, visitkort,kuvert mm.

•

Producera en trycksak i original (ex produktblad, flyer,
folder, inbjudan) förutsatt att
bilder o texter finns digitalt.

1

Pris: 2800kr exkl moms, 8h

•
•

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

2

Pris: 2800kr exkl moms, 8h

5

•
•
•

Möte med behovsanalys,
mål och strategi.
Utvecklingspaket: Genomgång och utveckling av
befintlig grafisk profil.
Levereras digitalt inklusive manual med grafiska
riktlinjer.

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

3

Svart Pist Publishing AB,
Järvsö

Sextiosex Kvadrat,
Ljusdal

Möte med behovsanalys,
mål och strategi.
Nystartspaket: Förslag på
logotyp och grafisk profil/
identitet
Levereras digitalt inklusive
manual med grafiska riktlinjer

•

•

Sextiosex Kvadrat,
Ljusdal
•

•

•

Eller
•
framtagande av grafik till
trycksak (ex meny, produktblad, inbjudan) inkl hjälp till
textförfattning o korrektur.
Pris: 3200kr exkl moms, 8h

Sweden Sites AB,
Ljusdal

6

•
•
•
•

Intervju med behovsanalys.
Framtagning av grafisk profil
med logotyp o typsnitt.
Framtagning av en mall för
ex presentation, produktblad, inbjudan.
Korrektur tills kund är nöjd

Pris: 4000kr exkl moms, 8h

Pris: 2800kr exkl moms, 8h

4

Är det något område
eller frågeställning som
du behöver hjälp med
som inte finns på Köp
en dag 2019?
Tipsa oss gärna inför ev
kommande upphandlingar i framtiden

7

Svensk Media rådgivning AB,
Ljusdal

Workshop tillsammans med
kund med analys av behov.
Skapa konton i önskade
sociala medier o verktyg för
att komma igång.
Arbeta fram plan för löpande underhåll av företagets
sociala kanaler

•
•
•
•

Pris: 3200kr exkl moms, 8h

13

•

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

Sextiosex Kvadrat,
Ljusdal
•
•
•
•
•

17

•

•
•
•

Parny AB,
Järvsö

Genomgång och planering
av fotografering i verksamheten.
Fotografering under ca 3
timmar med kunden.
10-20 retusherade bilder
levereras höguppläst med
USB.

Pris: 3200kr exkl moms, 8h

8

•

•
•
•

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

9

•
•
•
•

SvartPist Publishing AB,
Järvsö

Möte med behovsanalys,
mål och strategi.
Fotografering 2 h i företagets
verksamhet
Urval och bildbearbetning,
5-10 bilder levereras högupplösta för tryck samt
lågupplösta anpassade för
sociala medier.

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

•
•

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

10

•
•
•
•

Sweden Sites AB,
Ljusdal

Intervju med behovsanalys.
Fotografering under ca 2 h.
Sortering, urval o bildbearbetning.
Upp till 20 bilder levereras
högupplösta efter samråd
med kund.

•
•
•
•
•
•

Pris: 4000kr exkl moms, 8h

11

•
•
•

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

21

•

•
•

•

12

•

Behovsanalys och genomgång av innehåll på ny/
utvecklad webbplats/hemsida.
Förslag på skiss av ny/utvecklad webbplats
Implementering av Google Analytics. Vid behov,
genomgång & konsultation
kring webbshop/e-handel,
Genomgång av Call to
action-funktioner

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

Parny AB
Järvsö

Möte med behovsanalys,
mål och strategi.
Produktfotografering 3 h i
studiomiljö
Urval och bildbearbetning,
- 5-10 bilder levereras
högupplösta för tryck samt
lågupplösta anpassade för
sociala medier.

18

•
•
•

•

15

•
•

Workshop med kund där
vi analyserar behovs o gör
strategi.
En tidsplan för närmsta året
sätts.
Vissa inlägg o ev skapa fler
kanaler kan göras under
workshopen.

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

16

Stegs and sisters AB
Järvsö

En plan för företagets närvaro i sociala medier.
Möte med behovsanalys,
mål och strategi.
Utvecklingspaket: Analys
och strategi, Sociala medier
som verktyg i din verksamhet. Teori varvat med
praktik.
• Kursmaterial och strategisk
plan ingår.

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

Svensk Media rådgivning AB,
Ljusdal

Nulägesanalys av företagets
behov.
Handlingsplan för framtagande av ny webbplats.
Skiss av ny webbplats.
Grund för ny webbplats
läggs.
Plan för marknadsföring av
webbplats.
Teknisk spec av webbplatsen.

Pris: 3200kr exkl moms, 8h

Sextiosex Kvadrat,
Ljusdal
•

Pris: 2400kr exkl moms, 8h

•

19

•

•
•

Konsultation kring målsättningar, behov & strategi
kring företagets närvaro på
sociala medier
-Inledande möte och genomgång av behov
-rekommendation kring val
av kanal, målgrupp, innehåll, frekvens, verktyg och
ansvarsfördelning

Pris: 4000kr exkl moms, 8h

20

WEBBPLATS

Sextiosex Kvadrat,
Ljusdal

Telefonmöte där önskemål
om vad som ska fotograferas samt stil diskuteras o tid
bokas in (ca 30 min)
Fotografering under ca 2 tim
med kunden.
Sortering, urval, bildbearbetning
7-20 bilder levereras högupplösta via nedladdningstjänst.

Ta fram en strategi för närvaro i sociala medier. Hitta
målgrupp, välja kanaler,sätta upp konton planera o
anpassa innehåll

Sextiosex Kvadrat,
Ljusdal

En plan för företagets närvaro i sociala medier.
Möte med behovsanalys,
mål och strategi.
Nybörjarpaket: Vi går
igenom grunder, sätter upp
konton och lägger upp en
strategi. Teori varvat med
praktik.

KOMMERSIELL FOTOGRAFERING
Sweden Sites AB,
Ljusdal

14

•

Sextiosex Kvadrat,
Ljusdal

Foto i sociala medier. Dagkurs allt du behöver är en
smart mobil med kamera.
Möte med behovsanalys,
mål och strategi.
Så använder du mobilen
som verktyg. Appar, filter
och komposition.
Så skapar du ett intressant
flöde i sociala medier.
Kursmaterial och strategisk
plan ingår.

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

Analysera behov o skapa
en annonseringsstrategi för
sociala medier.
Vid behov skapa konton i
olika sociala medier-plattformar
Producera konkreta annonsförslag
Konsultation Google Ads
och Sökmotoroptimering av
webbplats
Konsultation om ROI

Parny AB,
Järvsö

Admoove AB,
Ljusdal

22

Admoove AB,
Ljusdal
•

Installation av wordpress
med fungerade standardtema med företagets material
inlagt på fem sidor.

•

25

Utökad funktionalitet och
anpassning av befintlig sida.

•

•
•
•

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

23

•

26

24

SvartPist Publishing AB,
Järvsö

En hemsida utifrån era
behov. Installation av wordpress & professionellt tema
på ert webbhotell.
Möte med behovsanalys.
Skissförslag.
Enklare webbplats med 3 st
sidor. (t ex. startsida, tjänster/produkter, kontakt)
Genomgång och manual
för hur du uppdaterar din
webbplats.

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

Behovsanalys och skissförslag.

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

Sextiosex Kvadrat,
Ljusdal

•

Pris: 3000kr exkl moms, 8h

Utifrån önskemål arbeta fram en ny hemsida i
epage (CMS verktyg) som
hjälper er uppnå era mål,
sökoptimering ingår.

Pris: 2400kr exkl moms, 8h

Parny AB,
Järvsö

Parny AB
Järvsö

27

•
•

•

Intervju med behovsanalys.
Framtagning av ett grundförslag med layout, sidupplägg.(Text o bild levereras
av kunden)
Framtagning av plan för
fortsatt arbete med webbplatsen

Pris: 4000kr exkl moms, 8h

28

