
Utbildningen innehåller  
 

 
 
Träff 1: Hur du säljer ditt kött och distribuerar det. Vi visar på olika affärsmo-
deller och kanaler för direktförsäljning. Vi tittar på hur kött säljs idag, och av 
vem. Säljer bonden direkt eller säljer man via en grossist? För att lära måste 
vi se hur utvecklingen sett ut hittills. Hur kan du som köttproducent skapa 
tillväxt med marknadsföring och försäljning?

Träff 2: Denna träffen fördjupar vi oss viktiga konsument/restaurang trender. 
Vi ser på olika sätt att bygga ditt varumärke och profilera företaget. Vad gör dig 
unik, och får din kund att förstå det?

Träff 3: Ekonomi. Den sista träffen skall vi räkna på din affärsidé och ditt fö-
retag. Vi gör en budget och kalkyler. Hur räknar du ut försäljningspriset på ditt 
kött? För nu ska vi skapa hållbara affärer.

Utbildningarna med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr per deltagare.

Utbildningstillfällen 
Du anmäler dig till ett datum 
per träff. 
 
Träff 1: 
Kl. 08.30-12.00 - 13.00-14.30

24 november 

26 november

21 januari

28 januari

17 februari

25 februari 
 
Träff 2: 
Kl. 08.30-12.00 - 13.00.14.30

3 december

7 december

4 februari

11 februari

22 mars

23 mars 
 
Träff 3: 
Kl. 08.30-12.00 - 13.00-15.30 

21 januari

22 januari

18 februari

23 februari

6 april

8 april

Digital utbildning för  
köttproducenter!
Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. 
Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr 
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. 

 
Träff 1: Hur du säljer ditt kött och distribuerar det. Vi går igenom 
olika affärsmodeller och kanaler för direktförsäljning. 
 
Träff 2: Vi går igenom olika sätt att bygga ditt varumärke och 
profilera företaget, vad som gör dig och ditt företag unik. 
 
Träff 3: Ekonomi. Vi räknar, gör en budget och skapar hållbara 
affärer.

Anmälan och kontakt 
Ange vilket datum på varje träff som du vill anmäla dig till.
 
Anmälan:  Anmälan till Medlemsservice på  
  010-184 40 00, medlemsservice@lrf.se

Kontakt:  Gustav Arnell, gustav.arnell@lrf.se

Till dig 
som kött- 
producent

Projektet drivs under perioden 2020 till och med augusti 2021 för kortare livsmedels-
kedjor och för att öka andelen svenskt kött på restaurang med stöd från Jordbruksverket. 
Projektledare är Gustav Arnell, e-post gustav.arnell@lrf.se och telefon 073-435 17 47
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