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Affärskunskap 3
Sortiment och provproduktion
Vill du ha hjälp att komma igång med produktionen? Vi har konkreta råd
och går under kursens gång igenom alla dokument som krävs för att på ett
rätssäkert och ekonomiskt sätt ta fram dina produkter/tjänster.
Kursen passar dig som:
...har en konkret plan för ditt varumärke/företag och nu är du redo att ta fram ett sortiment och starta provproduktion. Det kan också vara en tjänst inom textilbranschen som
du vill arbeta fram. Du vill ha hjälp med sourcing, hitta produktion i rätt länd till rätt pris
som stämmer med dit företags visioner. Du vill ha underlagen klara så att du kan starta
när du känner dig redo. Din produkt är tänkt inom Mode, Textil, Sport eller Sko. Vi har
konkreta råd och under kursens gång kommer vi guida dig individuellt. Vi går igenom alla
dokument som krävs för att på ett rättssäkert och ekonomiskt ta fram dina produkter
/tjänster.
Kursens huvudmoment:
Produktionens olika steg. Distribution, transport, instruktioner till producent, produktens
väg genom produktionskedjan. Vilka olika leverantörer skall hanteras. Kalkyleringsmodeller för prissättning. Kommunikation med fokus på produktion. Hållbar utveckling.
Du kommer igång med själva produktutvecklingen/produktframtagningen och kan starta
provproduktion i denna kurs.
Upplägg:
Denna utbildning är en fortsättningskurs i aﬀärskunskap. Du behöver en dator med
internetuppkoppling för att skicka in dina arbetsuppgifter samt för kommunikation med
kursledare och utbildningskoordinator. Kursplanen planeras helt individuellt beroende av
dina behov och mål. Timplanen fördelas när vi gått igenom dina mål.
Vi arbetar via en digital utbildningsportal med hög sekretess.
Grundtimplanen är 25 handledningstimmar/student. Vi gör planeringen tillsammans och
fördelar handledningstiden enligt dina mål. Om ﬂer timmar behövs erbjuder vi tilläggspaket på 6 timmar för 7500:Kursstart: löpande
Sista anmälningsdag: ingen vid direktbetalning, 2 veckor före önskad kursstart
vid delbetalning.
Studieort: valfritt
Omfattning: ca 30 veckor
Kursavgift: 35 000:- ink moms

Utbildningen kan delbetalas.
Om delbetalning önskas, kontakta
ekonomi@nordiskatextilakademin.se
Utbildningen ger ej rätt till studiestöd från
CSN.
Utbildningen ges på svenska. Facktermer
och uttryck på engelska förekommer.
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