
 

Inbjudan  

Seminarieserie Värdskap –  
Hösten 2017 - 10 nov FM & 23 nov EM 
 

Tjäna pengar på värdskap   
 
Tanums kommun och Tanum Turist bjuder in till en seminarieserie med fokus på 
Värdskap, och vad medvetna satsningar på Värdskap kan ha för betydelse för din verksamhets 
resultat. 
 
Med ett gott värdskap mot kunder, besökare, kollegor, anställda och samarbetspartners kan du få 

din verksamhet att blomstra och generera större vinst i ett långsiktigt perspektiv. I dagens samhälle 

måste man tillämpa värdskap på flera plan: fysiskt besök, sociala medier, digitalt, över telefon m.m.  

Med ett leende kommer man långt, men inte hela vägen.  

Vill du fördjupa din förståelse och öka dina kunskaper inom värdskap och hur du kan tillämpa det i 

din vardag? Delta i vår seminarieserie och få kunskap om Värdefullt Värdskap. 

Seminarieserien är uppdelad i två delar: det fysiska Värdskapet och det digitala Värdskapet!  
- del 1 med fokus på ledarskapet och att hantera positiva och negativa möten.  

- del 2 ägnar vi åt det digitala värdskapet, hur du kan arbeta med hemsida, appar och social 
media för att stärka ditt värdskap 

 
I vår seminarieserie får du chansen att gå från att höra om goda exempel till att bli ett av dem.  

 

- Sem. Nr 1: Chef, Ledare och Värd - Att leda med värdskap  
10 november kl. 08.00 – 12.00 

 
- Sem. Nr 2: Stärk ditt varumärke med ett medvetet digitalt Värdskap 

23 november kl. 13.00 – 16.30 

Läs mer om de olika tillfällena på nästa sida 
 
ANMÄLAN: naringsliv@tanum.se (senast den 8 nov) 

KOSTNAD: Värde 1250: -, seminarierna medfinansieras av Kompetensförsörjning projektet KOBRA 

därmed erbjuds seminarierna till dig som företagare kostnadsfritt 

KONTAKT: Elenor Olofsson, elenor.olofsson@tanum.se 0525-181 09 

Tove Bengtsson, info@tanumturist.se 0525-611 88 

 

Kreativitet en viktig ingrediens för Värdskap och 

Service 

Vi tipsar om Näringslivsdagen den 24 oktober –  som bjuder på inspiration av tankeväckande 

Teo Härén kring temat kreativitet. Han beskriver hur kreativitet är nödvändigt för att lyckas, och 

varför det är någonting man måste arbeta med. Läs mer och anmäl dig här 
 
 
 

mailto:naringsliv@tanum.se
mailto:info@tanumturist.se
https://www.tanum.se/download/18.2d6a37d515e945d1a0089bbf/1506340872287/Inbjudan%20till%20N%C3%A4ringslivsdagen.pdf


 

Sem. Nr 1: Chef, Ledare och Värd - Att leda med värdskap  
10 november kl. 08.00 – 12.00 
 
Ledarskapet ställs ständigt inför nya utmaningar. I dag kan personalen lämna företaget för att de inte 
tror på ledarskapet, här har Värdskapet betydelse.  
 
Genom att leda med Värdskap ger du tydliga signaler om värderingar, medvetenhet och förhållande 
till både kunder och personal. Vi kan kalla det för att kvalitetssäkra kundrelationer genom Värdskap. 
 
Christian Haneson kommer också reda i bakomliggande faktorer till positiva och negativa möten, hur 
och varför dessa uppstår samt hur du kan neutralisera ett negativt möte och få till ett skifte till 
positivt. 
Du får i olika övningar med andra deltagare pröva dina tankar och testa möjliga scenarier för att 
förbereda dig för din nya vardag som mer medveten Värdskapare. 
Målet är att efter förmiddagen ska du ha en klar bild över vad Värdskap innebär, dess möjligheter 
och metoder för att hjälpa dig i din vardag. 
 
Ett strukturerat och medvetet Värdskap, och vilken betydelse det har för din verksamhet – visar sig 

på sista raden i resultatet. 

Föreläsare är Christian Haneson, Grebbestad. Han föreläser på ett lättförståeligt och engagerat sätt 

och drar paralleller till vardagsnära situationer som förstärker budskapet. Christian drev under flera 

år pensionat i Frillesås med sin fru och är numera hotell- och restaurangchef på Tjolöholms Slott i 

Kungsbacka. 

 

Sem. Nr 2: Stärk ditt varumärke med ett medvetet digitalt Värdskap 

23 november kl. 13.00 – 16.30 

Efterhand som vi blir mer och mer digitala flyttas vår kommunikation och våra ”digitala skyltfönster” 

ut på nätet.  Många gånger är det i det digitala rummet, via mobilen, surfplattan eller datorn, som vi 

får vårt första intryck av företag, organisationer, produkter och tjänster idag. Men vad är det våra 

kunder möts av? 

Vi behöver komplettera vårt fysiska värdskap med ett digitalt värdskap där kunden känner sig 

bemött på ett tydligt och professionellt sätt redan i de första digitala kanalerna så som hemsida, 

sociala medier och appar. Vi bygger vårt digitala varumärke genom digitalt värdskap. 

För att kunna hänga med och utveckla värdskap och varumärke digitalt så behöver vi vara medvetna 

om hur de digitala trenderna ser ut och hur våra kunder använder tekniken. 

Vi kommer att kika på de digitala trenderna och studera några konkreta exempel på hur man kan 

arbeta med hemsida, appar och social media för att stärka sitt värdskap och få ett tydligt och 

enhetligt digitala varumärke. 

 Föreläsare är entreprenören Anna Åxman som länge arbetat med service och marknadsföring, både 

internationellt och i Sverige. Anna är erfaren inom områden som sociala medier, affärsutveckling, 

webbdesign, marknadskommunikation och webbstrateg.  


