UTBILDNING: LÖNSAMHET GENOM ANALYS
Caspecos recept för maximal lönsamhet
Kursen vänder sig till dig som är restaurangägare, VD, driftschef eller controller.
Efter utbildningen ska du ha fördjupad förståelse hur ni kan arbeta med de faktorer som vi på
Caspeco har identifierat i framgångsrika företag inom besöksnäringen. Med data från över 1500
kunder och genomgripande analys har vi fått insikt om ett flertal enkelt mätbara variabler och
beteenden vilka skapar lönsamhet.
Företagen vi drar dessa lärdomar från har samtliga en vinstmarginal på minst 10 procent årligen.
Kursen utgår från hur du drar max nytta av informationen i Caspeco AIR, Analys i Reatid. Vi
pratar dessutom kring på vilket sätt Dashboards ger motivation att nå uppsatta mål och hur
Caspecos controllertjänst kan vara en ytterligare katalysator för lönsamheten.
Delar av dagen ägnas åt diskussioner kring punkter där både vi och kursdeltagarna lär av
varandra. Kursledaren har själv erfarenhet av arbete som dels marknadschef dels VD inom
restaurang, catering, sportbar och hotell.
Samma kurs ges även företagsspecifikt, maila info@caspeco.se vid intresse.
Datum & plats:
Torsdagen den 2 april kl. 9:30-13:00. Avslutas med gemensam lunch.
Caspeco AB, Svavagallerian, plan 2, Dragarbrunnsgatan 50, Uppsala
Pris:

2995 kr per deltagare (exkl moms)

Deltagare: Max 10 och max två per företag
Ta med:

Laptop

Kursledare: Pär Svensson, Partner Manager, Analys & Utbildning

Anmäl dig här!
Det finns ett begränsat 10 platser till det här utbildningstillfället och anmälan stänger 2 veckor före respektive
utbildningsdag.
För att delta på utbildningen gäller att ert system ni använder er av fungerar bra med Caspeco AIR, en
grundförutsättning är då fungerande kassaimport till Caspeco BC eller Cloud. I kursen ingår en licensfri månad med
Caspeco AIR. Caspeco AIR har en normal licenskostnad mellan SEK 300-1200 per månad (omsättningsberoende).
Vid anmälan stämmer vi av ert system och återkommer så ni kan använda produkten så som tänkt. Fungerar det
inte rekommenderar vi inte kursen, finns det däremot möjlighet att få igång import kommer vi bistå er med detta.
Caspeco AB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningar om antalet bokningar är för få.
Avbokningar som sker mindre än 14 dagar före utbildningen debiteras 50% av kostnaden.

Välkommen!
ADRESS: Dragarbrunnsgatan 50, 753 20 Uppsala
VÄXEL: 018-10 00 18
info@caspeco.se • www.caspeco.se

