
Ett måste för företagare !
aVizion har hjälpt hundratals företagare att
störka sin kunskap genom att utbilda dem i
a�ärsutveckling och att stärka sitt företags
och sin egen kompetens.

Med några av Sveriges bästa inom varje
delområde kommer du att få en utveckling

Erfarna kursledare
Vi bygger på erfarenhet.

Ett utbildningsprogram
som ger en grund att stå
på för företagare som vill
till nästa nivå.
Rekommenderas starkt till
alla som driver företag.

+500 Företag
Vi har hjälpt företagare att
nå sina visioner.

+6 halvdagar i månaden
Kursen körs 6 månader med
praktik och teori.

+ individuell rådgivning
I kursen får du föreläsning
varvat med individuell
rådgivning

Månadsbetalning
Endast 4.900 per månad.

AFFÄRSUTVECK
LINGSPROGRAM

- BUILD YOUR BUSINESS -
avizion.se/advizory



Bengt Petersson

Bengt på Avizion Ekonomi - fd.
Auktoriserad revisor som också
arbetat på skatteverket. Han håller
utbildningar på styrelseakademin,
Styrelsekraft, Connect Väst, FAR
Akademi och TEK Kompetenscentrum,
Wolters Nordsteds och har mer än 40
års erfarenhet av ekonomi..

Henrik Sjölander

Henrik på Avizion - Entreprenör med
bred kunskap - examen från både
Chalmers och Juridik samt Ekonomi
från Handels. Drivit, köpt och sålt
bolag inom bokföring, bygg, kontors-
hotell, data m.fl.. Stor erfarenhet från
företagsutveckling & styrelsearbete.

Peter Bauer

Peter på Avizion Finans - varit med
att öka försäljningen på telefonbolag,
finansbolag och banker. Över 17 års
erfarenhet från försäljning av speciellt
finansiella produkter.ete.

Ekonomisk styrning
Konkurrentanalys, Nyckeltal,
Budget, Resultat, likviditetsplan.

Försäkringar och avkastning
Sakförsökringar, Ansvarsförsäkringar,
Pensionsförsäkringar, kapitalförvaltning.

Styrelsearbete och Finansiering
E�ektivt Styrelsearbete,
Ansvarsfrågor, Konkurs

Juridik och avtal
Har du tänkt på alla avtal och
svårigheter företaget kan råka ut
för? Är du förberedd för en tvist?

Digital kommunikation
Digitala medier, både
annonsering, SEO och Sociala
medier.

Försäljning
Sveriges bästa säljare visar hur
du når kundnöjdhet och med rätt
medel når högre försäljning. Vem
är säljaren på bolaget?



Stefan Jakobsson

VD och Digital strateg på Brave
Agency. Arbetat med alla de stora
märkena i Göteborg.

Patrik Gargolinski
/ Jens Corneliusson

Patrik Gargolinski jurist/advokat LEXIQ

Patrik har lång erfarenhet som advokat på en
ledande svensk advokatbyrå och som bolagsjurist
inom en global bank- och försäkringskoncern. Han
har en bakgrund inom internationell och svensk
juridik och kunskapsbaserad a�ärsutveckling.

Viktor Brattse

.
Viktor har grundat Confidentor Pension och
erbjuder tips på hur du kan hantera
förändringarna som sker gällande
pensionen och vad du som anställd eller
arbetsgivare kan göra för att påverka din
framtida livskvalitet.

Programmet är upplagt för att du som företagare i ditt egna bolag skall kunna delta under 6 halvdagar och med hjälp av erfarna rådgivare inom varje område få en grund att
stå på för ditt företagande.

Upplägget är praktiskt inriktat och fokus ligger på att du skall stärka din roll som företagsledare på de mest vitala områdena.


