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KåKå Affärsskola: 
För dig som vill ta ett 
steg till i utvecklingen
Ena stunden är du bagare, andra stunden VD, 
personal-, försäljnings- och ekonomichef. 
Inte så konstigt om du känner dig splittrad och 
har svårt att få utväxling av ditt arbete, och att 
många i branschen brottas med låg lönsamhet. 
KåKå Affärsskola är utvecklad för att ge dig som 
ägare/företagsledare förståelse och kunskaper 
som hjälper dig att leda verksamheten mot 
bättre lönsamhet. Vi gör det genom att utgå 
från dig som person och din verklighet, för att 
ge dig nycklarna att lyckas. 

I år, 2020, är det 10 år sedan KåKå Affärsskola 
genomfördes för första gången. Vi ser fram 
emot att fira Affärsskolans 10-årsjubileum med 
fortsatt spännande och utvecklande dagar 
tillsammans med dig!
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Tre steg mot bättre 
lönsamhet
Affärsskolan består av tre delar vid tre olika tid-
punkter, där var och en koncentreras på det 
som kan hjälpa dig skapa tillväxt och lönsamhet. 

Steg 1: Inspiration och trender 
Vi startar med en 3-dagars inspirationsresa till 
Luzern i Schweiz med bl a besök på Richemont 
Fachschule - en av Europas främsta i branschen. 
Här får du en unik möjlighet att under avspända 
former och i sällskap av proffs få inspiration och 
fånga upp trenderna både ute i Europa och på 
hemmaplan. 

Steg 2: Du och din roll som ledare
Nästa steg är på 1,5 dag och handlar om din 
personliga profil, hur och varför du agerar som 
du gör, din förmåga att leda, dina mål osv. Men 
också om din utveckling som person och ledare, 
hur du utvecklar din personal och annat som tex 
ekonomistyrning, uppföljning, kalkylering och 
analys. 

Steg 3: Marknadsföring och försäljning
I sista steget som också omfattar 1,5 dag, 
belyser vi kraven på kvalitet, marknadskunnan-
de, media, olika marknadsföringsverktyg och 
annat som är viktigt för att lyckas - kopplat till 
din verksamhet. 
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Lär av specialister 
med stor erfarenhet
I Affärsskolan får du nöjet att lyssna och lära av 
personer som kan branschen och vet vad som 
krävs nu och i framtiden. Här finns tex flera 
specialister från KåKå, men också externa 
profiler som Mikael Åkesson från Pareto 80/20 
och Annika Unt Widell från Mat&Media 
Kommunikation.

Läs mer om tider, platser, kostnader och innehåll 
på www.kaka.se.
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KåKå Affärsskola i 
korthet
• För dig som vill utvecklas i din roll och kunna 

öka tillväxt och lönsamhet i din verksamhet 

• Tar utgångspunkt från din verklighet, dig 
som person och dina roller 

• Ger inspiration att utveckla både dig som 
person och din verksamhet 

• Ger dig nycklarna som hjälper dig att lyckas 
som ledare och utvecklare 

• Har lärare och föredragshållare med lång 
och djup erfarenhet av din bransch

Vid frågor om innehåll eller upplägg, kontakta 
ansvarig Mats Olsson på 040-641 95 02 eller 
mats.olsson@kaka.se
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