
Genom projektet Archipelago Business Development kan Drivhuset Norden erbjuda dig 
en digital kurs som ger dig stöd att utveckla ditt företag eller din företagsidé. Kursen 
stärker din entreprenöriella kompetens och är helt kostnadsfri.

LOOPA Archipelago Business Development innehåller praktiska verktyg som är framtagna för 
att underlätta för dig, och på ett enkelt sätt ger dig stöd att affärsutveckla ditt skärgårdsföretag.

Loopmetoden är handlingsinriktad och ger konkreta verktyg som hjälper dig vässa ditt företags 
erbjudande, marknadsföring, utveckla nya idéer och din affärsmodell. Metoden baserar sig på in-
ternationell forskning inom affärsutveckling kombinerad med Drivhusets 20 år långa empiriska 
erfarenhet av att coacha tusentals entreprenörer från idé till verklighet.

Loopmetoden utvecklar inte bara din idé. Den handlar lika mycket om personlig 
utveckling. I en globaliserad värld där utvecklingen sker blixtsnabbt krävs 
ständigt nya kompetenser och färdigheter för att hänga med, och samtidigt 
som du utvecklar din idé med Loopmetoden kommer du att våga testa nya 
saker och stärka dina färdigheter i att möta människor och sälja in dina idéer. 

Metoden är utvecklad av Drivhuset Norden i samarbete med Chalmers Entre-
prenörsskola. Metoden finns beskriven i en handbok: LOOPA - Affärsutveckling 
för entreprenörer. Boken finns också översatt till engelska.

Skärgårdsföretagare?
Vi hjälper dig utveckla 

din verksamhet i skärgården. 

Digital
kurs!

Läs mer på

nästa sida!



Introduktion
En introduktion till centrala begrepp 
såsom affärsmodellering, verktyget 
Business Model Canvas, pivot, pitch, 
försäljningsmetoden ”SPIN” och att 
”loopa” en process för att verifiera en 
ny affärsidé eller nytt affärsområde.

Värdeerbjudandet
Lär dig att se din verksamhet som ett 
värderbjudande som handlar om så 
mycket mer än enbart själva tjänsten 
eller produkten. En kombination av 
olika delar som tillsammans skapar 
värde för din målgrupp, t.ex. sättet du 
levererar din tjänst/produkt på, hur 
du hanterar dina kunder eller vilka 
partners du har.

Maximera kundvärdet
Här fokuserar vi på kundnytta med 
syfte att maximera kundupplevelsen. 
Du lär dig att se ditt erbjudande i en 
kontext av vilket kundbehov du löser 
och nyttan du skapar med ditt erbju-
dande. Du lär dig om prissättning ut-
ifrån principer såsom funktionalitet, 
design, status, service och kvalitet.

Idégenerering
Saknar du en bra affärsidé? I denna 
modul får du ta del av hur fram-
gångsrika idéer har kommit till samt 
praktiska verktyg och övningar för 
att hitta en egen.

Målgrupp
Lär dig vem din kund är. Forskning 
visar att det inledningsvis lönar sig 
att fokusera på ett smalt kundseg-
ment, när resurserna är begränsade. I 
kursen lär du dig prioritera och hitta 
din nisch. Genom övningen värde-
skaparen tränas du i att formulera 
kopplingen mellan ditt värderbjudan-
de och kundens prioriterade behov.

Din plats i smeten
Lär dig att positionera dig på mark-
naden. Vilka konkurrerande alterna-
tiv finns, hur vill du skilja dig och hur 
uppfattas du av kunden? Fundera på 
vilka trender som påverkar din affärs-
modell. Blue Ocean Strategy hjälper 
dig hitta ditt strategiska fokus bland 
alter nativen på marknaden.

Gå kursen när och var du vill!
Kostnadsfritt för skärgårdsföretagare! I vårt digitala 
affärsutvecklingsstöd går vi igenom hela Loop-
metoden i några steg. Du deltar genom utbildnings-
plattformen Cursio, så att du enkelt kan gå igenom 
stegen var du än befinner dig. 

Gå kursen idag! Kostnadsfritt för skärgårdsföretagare!
Kontakta Drivhuset Norden genom att maila ”Archipelago” till info@drivhuset.se så 
skickar vi en länk med inbjudan. Loopa Archipelago Business Development är tillgäng-
ligt via utbildningsplattformen Coursio. Mailet har därför avsändaren Coursio och för 
att få tillgång till materialet behöver du klicka på länken i inbjudan och skapa ett konto.

Detta digitala verktyg och material är tillgängligt kostnadsfritt för skärgårdsföretagare 
2019-2020 tack vare det EU-finansierade projektet Archipelago Business Development.
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Mer om skärgårdsföretagande!
www.archipelagobusiness.nu

Få hjälp med affärsutveckling!
www.drivhuset.se


