
 

WORKSHOP 1 

TEMA: Marknaden, kundbehovet och värderingar. 

TIDPUNKT: 23.1.2017, kl 16:00 – 19:30 

PLATS: Esbo Ahlberga, Laurea-yrkeshögskola, Vanha maantie 6. 

 

MÅLSÄTTNING: I centrum av lönsamverksamhet är att förstå kundbehovet så bra som möjligt, då har 

man de bästa förutsättningarna att planera en verksamhet som motsvarar kundernas behov. I centrum 

står värderingar, som man står för och utlovar kunden. I denna workshop deltar konsumenter, som 

säkerställer att man får spontan feedback om verksamhetsmodeller och produkter, vilket fungerar som 

grund i utvecklingsarbetet.  

PROGRAM: 

16:00 - 17:00 Diskussion om värderingar: Vad lovar man och hur håller man de man lovar? Vad 

värdesätter konsumenterna? 

17:00 – 17:40 Konsumenterna ansluter sig till workshoppen – introduktion till arbetet, presentation 

av inspirerande nya försäljningsmodeller och av deltagarna. Konsumenterna bekantar sig i en 

producentbana med alla produkter och producenter och ger spontan feed back. Producenterna 

presenterar sina produkter så konkret som möjligt (t.ex. en låda med äpple eller kött, hur den är 

packad, lösvikt, fryst, vidareförädlad osv).  

17:40 – 19:00 Diskussion i grupp – teman: prissättning/fakturering, transport/leverans, 

produktpreferenser. Efter diskussionen tar konsumenternas andel i workshoppen slut. 

19:00 - 19:30 Reflekteringsdiskussion 

 

WORKSHOP 2 

TEMA: Funktionalitet. 

TIDPUNKT: 13.2.2017, kl 10:00-15:00 

PLATS: Knehtilä gård. http://knehtilantila.fi/ . Haapasaarentie 75, Hyvinge 

 

MÅLSÄTTNING: Att få inspiration och stöd till hur man planera verksamhet i praktiken så att den 

svarar på kundernas behov och står för de utsagda värderingarna. Målsättningen är att kunna svara 

på frågorna: Vilka är målsättningarna för verksamheten på lång- och kortsikt? Hurdana tekniska 

lösningar finns de som man kunde ta till bruk? Samarbete, hur dra den största nyttan av att arbeta 

tillsammans? Risker, kvalitet, produktutveckling och ansvarsfrågor jobbas kring. 

PROGRAM: 

10:00 – 12:00 Presentation av olika verksamhetsmodeller inom närmats försäljning, från olika 

perspektiv – konsumenten, producenten och en eventuell mellanhand. Jobbar i grupp och funderar 

hur kunde de nuvarande koncepten vidareutvecklas?  

LUNCH 

13-14:30 Grupparbeten fortsätter: Vad behövs för att få de och funka i praktiken? 

14:30 – 15:00 Kaffe och reflektionsdiskussion 

http://knehtilantila.fi/


 

 

 

 

WORKSHOP 3 

TEMA: Komma igång – val av bolagsform Affärsmodellen och lönsamhet. 

TIDPUNKT: 20.03.2017, kl 10:00-14:00 

PLATS: Fastställs senare 

MÅLSÄTTNING: När detaljerna är genomtänkt, kan man se på helheten och räkna ut lönsamheten. 

Var går gränserna för lönsamheten? Hur mycket måste de säljas och för vilket pris för att de ska vara 

lönsamt. Finns de något ännu man kan göra för att effektivera. Jämföring av olika bolagsformer. De 

deltajerade programmet fastställs närmare workshoppens tidpunkt! 

 

MEDVERKANDE EXPERTER · Susann Rännäri, hortonom YH, utvecklingschef för trädgård på SLF. Hon 

har över 10 års erfarenhet av utvecklandet av affärsmodeller för landsbygdens företagare och 

administration av allmänna utvecklingsprojekt på landsbygden.   

· Staffan Björkell, agrolog YH, ekonomi- och företags-rådgivare vid ProAgria NSL. Björkell är särskilt 

intresserad av att hitta nya affärsmodeller för företagande på landsbygden. Dessutom är han 

passionerad potatisodlare i östra Nyland.  

· Rikard Korkman, agronom, ombudsman på SLC med marknads-bevakning som specialområde. 

Sedan 2013 driver han en äppelträdgård på sin gård i Esbo enligt en modell av partnerskapsjordbruk 

(CSA) där han säljer äppelträdsandelar direkt till konsumenterna. Han har nyss deltagit i ett 

studieprogram i Vermont, USA om hur s.k.  korta värdekedjor mellan producent och konsument kan 

befrämja marknaden för lokala livsmedel. 

· Tommi Lampikoski, 20 års erfarenhet inom utveckling av ny företags-verksamhet, från idé till 

konkreta innovativa projekt och hållbar utveckling inom företagsvärlden. Författare, entreprenör och 

konsult på Gaia Consulting Ltd  

· Olli Repo har över 15 års erfarenhet inom reklam-branschen. Han jobbar för tillfället för 

reklambyrån Lahtinen Mantere Saatchi&Saatchi. Olli är en av grundarna och utvecklarna av Finlands 

första konsumentdrivna jordbruk (Community Supported Agriculture, CSA), Herttoniemen 

ruokaosuuskunta, som grundades 2011.  

· Päivi Mantere, Laurea – AFM (konsument-ekonomi), jobbar som lektor i service-affärsverksamhet 

på Laurea yrkeshögskolan i Alberga, Esbo. Hon är specialiserad på serviceinnovationer speciellt inom 

turism och livsmedelsbranschen. 

ANMÄLNINGAR: https://www.webropolsurveys.com/S/B5873D112C024E5F.par senast en vecka före 

varje enskild workshop! 

PRIS: 20,-/workshop/gård, (+ moms 24%) för programmet och materialet – om du anmäler dig till alla 

tre workshoppar på en gång är priset 50,- (+moms 24 %). 

För mer information: http://www.slf.fi/projekt/planb eller kontakta: Susann Rännäri (SLF), 

susann.rannari@slf.fi, Staffan Björkell (NSL), staffan.björkell@nsl.fi, Rikard Korkman (SLC), 

rikard.korkman@slc.fi  

”Plan B. Matens nya rutt – en ny värdekedja för närmat” finansieras av Nylands NTM-central, via 

Landsbygdsutvecklingsprogrammet och förverkligas tillsammans med SLF och NSL i samarbete med SLC. 
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