
 
 

  

Erbjudande från Livsmedelsutveckling Sydost  

Coachning inom Ekonomistyrning med 
Galepo Restaurangkonsult AB 
För dig som vill satsa!  
Vi erbjuder nu en individuell genomlysning av ditt företag, tillsammans 
med Eva Hultqvist på Galepo. Eva har lång och djup erfarenhet av 
styrningsfrågor för restaurangbranschen och fokuserar här på dina 
möjligheter till ökad lönsamhet. Uppföljning ingår.  
 
Samarbetet omfattar tre digitala möten med Eva. Mötena varvas med eget arbete. 
Ambitionen är att ni ska vara i mål efter ca två veckor. Därefter ser Eva till att det blir 
verklighet av era planer genom uppföljning. Det här erbjudandet är för dig med ambition att 
satsa och kräver därför egen insats i form av arbetstid. 
 
Övrigt:  

• Erbjudandet vänder sig till ägare och/eller verksamhetsansvariga inom restaurang 
eller hotell med restaurang och omfattar totalt ca 12 timmar.  

• Eva har tystnadsplikt. Läs mer om Galepo under www.galepo.se/  

• Innan samarbetet kan starta skriver du under en blankett för s.k. försumbart stöd, 
som vi skickar till dig.  

 
Kostnad: 2 000 kr. Erbjudandet är värt 12 000 kr, men finansieras till drygt 80 procent 
genom Livsmedelsutveckling Sydost. 
 
Vid frågor och för intresseanmälan, kontakta Carina Hjalmarsson på 

Livsmedelsutveckling Sydost, carina.hjalmarsson@iuc-kalmar.se ǀ 070-365 22 15 
 
På nästa sida beskrivs samarbetet mer i detalj.  

 

 

 

 

Livsmedelsutveckling Sydost är en del av länets livsmedelsstrategi. Projektet drivs av IUC Kalmar län i 
samverkan med Linnéuniversitetet och LRF Sydost. Projektet finansieras av dessa parter, Region Kalmar län 

och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer under iuc-kalmar.se/projekt/lso 
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Så här går det till, lite mer i detalj:  
Inläsning: Inledningsvis går Eva igenom information om din verksamhet som kan nås via webben, 
såsom Facebook, hemsida och liknande. Eva begär även in en ackumulerad Resultat- samt 
Balansrapport för att få en känsla för verksamheten och hur företaget mår.  
 
Digitalt möte: Därefter bokas ett digitalt möte då du berättar om ditt företag och vad du vill ägna 
tiden åt. Eva kommer också med frågor. Ca 1-1,5 tim. (Viktigt att du är förberedd.)  
 
”Galepo-arbete”: Eva arbetar med underlaget och tar fram ett förslag på handlingsplan. 
 
Digitalt möte 2: Återkoppling till dig. Eva rapporterar handlingsplan med åtgärder. Ni diskuterar 
detta och även då tas även förslag på tidsplan fram. Ca 1-1,5 tim. 
 
Eget arbete: Nu arbetar du på egen hand efter överenskommen handlingsplan och tidsplan.  
 
Digitalt möte 3: Digital uppföljningsträff för med möjlighet att gå igenom hur du har gjort samt 
eventuella problem/frågeställningar.  
 
Uppföljning. 
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