BLI STØRRE PROGRAMMET
– et vekstprogram for kvinnelige næringsdrivende

Kvinner i Business sitt Bli Større
Programmet går over ett år og starter opp
på ny frisk hver høst/vår.
Bli Større Programmet tilbyr kvinnelige
næringsdrivende i Akershus
Fylkeskommune bistand til vekst gjennom
et program som tilbyr vekstfokus på egen
bedrift
Målet er å få flere bedrifter til å vokse.
Programmet er en møteplass for kvinnelige
næringsdrivende og næringsledere som
ønsker vekst og endring i sin bedrift.
Møteplassen skal gi nettverk,
faktakunnskap og erfaringsoverføring på
tema som har betydning for og/eller kan
stimulerer til vekst.

DEL 1: BLI STØRRE ÅRSPROGRAM
Programmet har fullt fokus på VEKST I DIN BEDRIFT gjennom 5 enkelt dagsamlinger
og 1 to dagers samling. Vi jobber sammen med den enkelte deltaker for å bidra til vekst i bedriften:
Program innholdet er som følger: Maksimum 10 deltakere.

VEKSTKALIBRERING
(1 dag)

ved Anne Cecilie Dahl, Bryne og Mette Wegger
Vokser virksomheten din riktig? De fleste bedrifter vil
før eller siden oppleve at veien videre ikke er tydelig
lenger: " Hva skal til for å komme dit jeg ønsker - hva
er mulighetene med de ressursene jeg har?" Vi kaller
dette vekstkalibrering der vekstmål og vekstplaner
står sentralt. Her får du mulighet til å få et objektivt
blikk på virksomheten din - og ditt forhold til den.
Vekstkalibreringsprosessen har Mette Wegger og Jorun
Pedersen utviklet i samarbeid
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BLÅ SIRKUSSTRATEGI
(1 dag)

ved Anne Cecilie Dahl Bryne og Mette Wegger
Har din virksomhet riktig fokus og posisjonering? Vi
setter fokus på hvor er din bedrifts kjerneområde er,
hva er unikt med din bedrift og hvordan skiller
virksomheten din seg ut? Vi vil jobbe med å skape
vekstkraft i din bedrift gjennom blå sirkusstrategi der
vi arbeider med å fjerne, redusere. Øke og skape en
vekststrategi der du og din bedrift eier manesjen. Blå
Sirkusstrategi er et spennende verktøy for å strategisk
plassere og spisse egen virksomhet. Du får muligheten
til å utvikle sirkuslerretet for din virksomhet og bruke
det aktivt som et vekststimulerende og
retningsgivende verktøy. Prosessene og verktøyene
rundt Sirkus og Strategi prosessen har Mette Wegger
og Anne Cecilie Dahl Bryne utviklet i samarbeid.

RINGER I VANN
(1 dag)

ved Anne Cecilie Dahl Bryne og Mette Wegger
Salg, salg, salg – det er det det handler om. Intet salg
- ingen penger – ingen moro. Hvorfor, hva og
hvordan? Ringer i vann har FOKUS på å konkretisere
din bedrifts eksistensbegrunnelse med utgangspunkt i
«Den gylne sirkel» prinsipper. Gjennom innspill og
kreative prosesser samarbeider vi om få frem
HVORFOR akkurat din bedrift er til -selve
«hjertesaken», ja drivkraften bak det hele. Dette
sammen med å bruke kunnskapen om Markedskurven"
jobber vi med profilering for å skape ringer i vann i din
bedrifts marked. Prosessene og verktøyene rundt
Ringer i vann har Mette Wegger og Anne Cecilie Dahl
Bryne utviklet i samarbeid.

BLI STØRRE PROGRAMMETS - I MÅL
(2 dager)

ved Anne Cecilie Dahl Bryne og Mette Wegger
Vi har nå posisjonert oss ute på det blå hav, båtens
utseende er valgt, posisjonen vet vi og kursen er satt.
Vi tar et tilbakeblikk på hvor vi har vært, hvor vi er nå
og hvor  vi skal. Vi erkjenner at vi alltid vil være i farta
og det er moro så lenge vi har verktøy som kart og
kompass med oss og vi vet hvor vi vil. Vi er skipper på
egen skute. Prossesser og verktøyene rundt I Mål har
Mette Wegger og Anne Cecilie Dahl Bryne utviklet i
samarbeid.
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DEL 2: Bli Større KAFE for alle medlemmer av Kvinner i Business
Kveldsarrangementer på kafe to ganger i løpet av høsten 2016 og våren 2017.
Bli Større Kafeen er en uformell nettverkstreffkafe i den hensikt å bli bedre kjent slik at
alle kan dra nytte av hverandre på en konstruktiv og formålstjenlig måte.
Agenda:
– Mingling
– 15 sek presentasjonsrunde
– Søk og formidling
– Djevelens advokat – adgang til å be om assistanse
– Løsprat☺
Kafevert: Mette Wegger

Menneskene bak Bli Større programmet

Anne Cecilie Bryne er grunder og eier av Conrad. Hun har lang
fartstid som konsulent og utvikler. Hun har gjentatte ganger blitt
forespurt og foretrukket som konsulent når nye
lederutviklingskonsepter skal jobbes frem. Hun er kjent som en
dyktig og spesielt god prosesskonsulent. Det man vier
oppmerksomhet vokser – og det som vokser får oppmerksomhet
løft og appreciative inquiary preger alt hennes arbeid.

Mette Wegger – Programleder – Bli Større
”Jeg blir med dere hele tiden. Hvorfor legger jeg ned
så mye arbeid på BLI STØRRE programmet. Jo, fordi
jeg har en stor tro på at alle har et potensial til å bli
større/få vekst og det er så mange som vil. Hvis jeg
kan hjelpe noen til å få det til – ja da har jeg det moro
og det er god nok grunn til å holde på med dette. Jeg
ser frem til et spennende Bli Større År!”
Mette Wegger arbeider hver dag med forretningsutvikling, endring og vekst i små,
mellomstore og store bedrifter i mange forskjellige bransjer. Hun har hatt en rekke
forskjellige lederroller både innen forskning, produkt og konsulent bransjen. Hun har
utstrakt erfaring innenfor forretningsutvikling, strategiarbeid, salg og markedsføring,
samt leveranse.  Det hun liker aller best er når utfordringene er store og behovet for å
kombinere kreative og analytiske evner for å nå resultater er viktig. Hennes drivkraft og
største motivasjon er å hjelpe mennesker og bedrifter opp og frem. Mette Wegger driver
sin egen bedrift; WEGGER AS. Kontaktadresse:  mw@wegger.net, mob: 93248274
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