
Efter förra årets mycket uppskattade 
utbildningsresa, som genomfördes i 
Aten, inbjuder vi dig som är medlem att 
hänga med till makarska rivieran i Kroa-
tien i september där vi kombinerar nytta 
med nöje och trevligt sällskap!

Kursprogram:

• DIN PENSION
Från arbetsliv/företagarliv till pensionärsliv

CHRISTER WIKSTRÖM 
Kursen Pensionsskolan leds av Christer som är 
pensionsexpert och pensionsutbildare samt 
en kompetent och uppskattad utbildare inom 
pensionsområdet med höga utvärderings-
betyg från sina kursdeltagare.

Att vara företagare innebär mycket ansvar och för många dessut-
om låga pensionsutbetalningar. Företagare har sällan kollektivav-
tal eller motsvarande som har inbyggda trygghetslösningar. Därför 
behövs objektiv, oberoende och hållbar kunskap som hjälper dig 
hela vägen från arbetsliv/företagarliv till pensionärsliv.

• FAMILJEN, FÖRETAGET, ÄGANDET 
Generationsskifte och entreprenörsskap

ERIK HEDBLAD
I sin kurs lyfter Erik frågor kring att driva företag med familj el-
ler kompanjon, frågor kopplade till generationsskifte inom bolaget 

och även matchningen mellan personlighet 
och franchiseavtal. 

Erik är själv inföding i familjeföretag, en ICA-
butik i Åre – en av landets mest expansiva 
företagarregioner. Han började som egen en-

treprenör med ett internetcafé 1996, var nära att generations-
skifta familjens ICA-butik 2006 och har sedan dess fokuserat helt 
på mänsklig utveckling med nära koppling till företagande. Med 
erfarenhet som entreprenör, civilekonom från Handelshögskolan 
i Stockholm, vd-roller, studier i organisationspsykologi och utbild-
ning i samtalsterapi, sammanför Erik många perspektiv.
 

RESAN KOSTAR 9 995 KR/PERSON 

I avgiften ingår flyg, del i dubbelrum, hotellfrukost, utbild-
ning och konferenslokaler samt resemoms. Ingår gör även 
gemensamma luncher och fika på vissa konferensdagar, samt 
gemensam avslutningsmiddag 20 september.

RESPLAN
18 sept, Arlanda – Split (avgång kl 09:25)  
22 sept, Split – Arlanda (avgång kl 19:15) 
Alt:
18 sept, Köpenhamn – Split (avgång kl 11:20)  
22 sept, Split – Köpenhamn (avgång kl 10:20) 
  
HOTELL
Bluesun Soline, vid Makarska rivieran är ett genuint och fint 
hotell med sin speciella arkitektoniska historia. Du bor precis 
vid havet och kan njuta av den vackra utsikten över havet 
eller bergen.

VEM KAN ÅKA MED?
Alla medlemmar i Sveriges Franchisetagare är välkomna att 
anmäla sig.  Man är också välkommen att ta med sig respek-
tive på resan, och om man vill ta med andra ansvariga i sin 
egen verksamhet så går det också bra!

FÖR MER INFO!
sverigesfranchisetagare.se 
Lennart Stolpe: 070-985 18 12
lennart@sverigesentreprenorer.se

ANMÄLAN
Gör du på sverigesfranchisetagare.se 
via ett webbformulär direkt på webbsidan. 
(Obs! begränsat antal platser).

Följ med på utbildningsresa till Kroatien!

Länk till anmälan:


