
 

Løft bedriften til et høyere nivå! 
Bli med på et intensivt kurs med de viktigste verktøyene: 

 

Handel- og servicebedrifter 
som vinner i fremtiden 

 
VOX-Omstillingsprogrammet i Dyrøy arrangerer et fire-dagers intensivt kurs 
for handels og servicebedriftene i Dyrøy. Vi har engasjert siviløkonom Per-
Ivar Seljeseth, en av landets fremste kursholdere på fagområdet.  
 

 
Målgruppe 
Handel- og servicebedrifter i distriktene opplever en nådeløs handelslekkasje til nettbutikker, 
kjeder, kjøpesentra og delingsøkonomi. Kurset passer handels-, service- og 
produksjonsbedrifter, reiseliv-, kultur- og andre opplevelsesbedrifter, overnatting, kafe og 
restaurant. Kurset egnes også for bedrifter i en etableringsfase, eller de som bare ønsker å 
oppdatere sin kunnskap.  
 
Målsetting  
Kurset skal ha direkte effekt på deltakerbedriftenes inntekter. Kurset vil gi en oppdatert 
dybdeforståelse av trender og markedskrefter som influerer handel- og servicebedrifter. 
Kursdeltakerne vil deretter lære hvilke avgjørende grep de må gjøre for å møte disse 
utviklingstrekkene. Dere vil lære å velge strategi og moderne markedsføring for virksomheten, 
og konkrete verktøy for å skape økt servicekvalitet, kundetilfredshet, kundelojalitet og 
inntekter.  
 
Gjennomføring 
To samlinger høsten 2018, fordelt over to samlinger (2+2 dager). Kurset vil bestå av 
forelesninger, diskusjoner, egenarbeid, egenpresentasjoner og individuelle råd til hver enkelt 
deltakerbedrift.  
 
1. SAMLING: Torsdag 23.august kl 12-18 og fredag 24.august kl 9-15 

 Utviklingstrekk som endrer norsk handel og service, for bestandig.  

 Kjeder og nettbutikkers strategier for fremtiden. 

 Strategier for hvordan kjedeløse handels- og servicebedrifter kan vinne i konkurransen 
mot kjedebedrifter og netthandel.  

 Servicekvalitet i praksis. Hvordan begeistre kundene, og bruke service som 
konkurransemiddel. Måling av servicekvalitet.  

 Dagens forbruker, dybdeforståelse av behov og shopperadferd.  
 

Snu arket => 
 



 

Egenarbeid til samling 2 

 Hva tjener dere mest penger på? Hvordan øke salget av dette? Hva ønsker dere å gjøre 
i fremtiden? Hvilke utviklingstrekk forandrer din bransje? Trusler og muligheter. 
Hvordan møte fremtiden? Styrke og svakheter? Hva må dere gjøre?  

 
 
2. SAMLING Torsdag 4. oktober kl. 12 - 18 og Fredag 5. oktober kl. 09 - 15 

 Kursdeltakerne presenterer innsendte analyser/strategier. Spørsmål/kommentarer. 

 Omdømme- og merkevarebygging i små og mellomstore virksomheter. Hvordan 
bygge din virksomhet som en god merkevare. 

 Shopper-Markedsføring: Praktiske tiltak i butikk som øker omsetningen. 

 Profesjonelt salgsarbeid i handel- og servicenæringen. 

 Digital markedsføring, sosiale media og delingsøkonomi, som salgs- og 
kommunikasjonskanal. 

 Prisstrategier og prissetting for økt lønnsomhet.  

 Oppsummering; Handels- og servicebedrifter som vinner i fremtiden.  
 
 
Egenarbeid og individuell rådgivning 
Mellom samlingene må deltakerne gjøre en "hjemmelekse" som presenteres på andre 
samling. Deltakerne får individuell tilbakemelding og råd for salg, markedsføring og 
merkevarebygging av egen virksomhet. Erfaringsmessig er denne sekvensen veldig verdifull 
for deltakerne.  
 
 
Faglig ledelse og gjennomføring 
Kursleder Per Ivar Seljeseth (Siv.øk./Msc) har jobbet som 
hotelldirektør, markedssjef og produktsjef, og har vært 
medeier/styreleder/-medlem i flere  små- og mellomstore bedrifter. 
I dag jobber han med en doktorgrad i personlig salg/markedsføring, 
og underviser i butikkledelse ved Høgskolen Kristiania i Oslo. 
Seljeseth er en inspirerende kursholder, kjent for å oversette 
internasjonal forskning til praktiske verktøy tilpasset hverdagen til 
små og mellomstore bedrifter. CV ligger på LinkedIn. For faglige 
spørsmål, mail: perivar@perivar.org  
 
 
Egenandel/ Påmelding 
 

 
Frist:  15. august 
Egenandel:  500 kr inkludert middag/lunsj for hele kurset.  
Påmelding:  Send mail til stig.stokkland@dyroy.kommune.no eller telefon 90934654 
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