Tänk o m – Nu!
Ett intensivt och komprimerat omställningsprogram för företagare som vill ta tillfället
att genomlysa eller ställa om sina varumärkes- och prisstrategier.
Programmet Tänk om - Nu! ger företagaren verktyg för att ta sig bättre från den
rådande osäkerheten till att bli både tryggare och bättre rustad för förändring, den
här gången orsakad av nya tiden efter Covid-19 krisen.

Med stöd från forskning och best-practice och egna upparbetade erfarenheter från arbete med ledande regionala,
nationella och globala företag delar Steven Kautzky Andersson, Stefan Ekström och Åke Wallbäcks, generöst med
sig av sina erfarenheter som tar teorin till praktiken på ett relevant och effektfullt sätt.
Tänk om - Nu! är ett utvecklingsprogram som utgår från de förändringar som sker i vår omvärld och som påverkar
vårt företagande. Vi lyfter fram omställningen, som vanligtvis kan behöva en längre tid, men vi behöver göra den nu.
Därför har vi tagit fokus på några av de viktigaste och mest värdefulla tillgångarna – varumärket, värdeerbjudande
och prisstrategi, betonar Stefan Ekström, Priskonsulterna AB.
Företag som hanterar varumärket som en självklar värdefull resurs är nära dubbelt så lönsamma som de som
nedvärderar varumärkesarbetet. I beslutsprocesser såväl som den dagliga verksamheten ska varumärket
genomsyra företaget. Inte minst i en tid som denna kommer detta spela en allt viktigare roll, säger Steven Kautzky
Andersson, Brand Position of Sweden AB.
Vi vill ge deltagarna goda förutsättningar för att kunna hantera sina viktigaste och mest värdefulla tillgångar
– personal, varumärket och värdeerbjudandet – för att kunna hantera det nya normala, säger Åke Wallbäcks,
Priskonsulterna AB.

St e g 1. Ins i k t
Vad gör att företaget oftare kan bli vald, med ökad produktivitet, högre intäkter, till lägre
kostnader?
• Problemformulering och faktainsamling
• Kunskap om strategisk och praktisk affärs- och varumärkesutveckling
• Analys av prisstrategier och dagens intjäning
• En relationsdriven kundenkät ställd mot 10–20 st av företagets tidigare lojala kunder

St e g 2 . Ri k t ni ng
Hur gör vi för att erbjuda rätt produkt/tjänst till rätt pris, vid rätt tillfälle, med syfte att öka
effektiviteten i försäljningen, men också i andra processer?
• Individuella samtal, utfall och möjlig riktning, baserad på resultat från kundenkät
• Kvalitativ djupintervju baserad på varumärkeshjulet och kundlöfte
• Genomgång av nödvändiga förändringar av pris- och lönsamhetsstrategier baserat på
insiktssteget
• Tydligt formulerade och prioriterade fokusområden

St e g 3. Fö r ändr i ng
Hantera konsekvenser. Vilka komponenter kan vi ta kontroll över redan nu för att skapa
förutsättningar för att bli ett vinnande, affärsdrivet och lönsamt företag, med välmående och
högpresterande medarbetare?
• Tydligheten i hur varumärket, erbjudandet och priset samverkar
• Faktorer som ökar vår chans att bli vald
• Affärsdrivna och konkreta aktiviteter
• Nätverkande/erfarenhetsutbyte (förtroliga samtal) med de andra deltagarna om nuläge,
möjligheter/utmaningar och prioriterade åtgärder

Mål gr upp o c h i nr i k t ni ng
Programmet “ Tänk om!” riktar sig till ledningen i små -och medelstora företag med syfte att underlätta
och skapa nya förutsättningar att ta sig igenom den rådande krisen och komma ut starkare i det nya
normala. Det genomförs i tre steg och ett par hemarbeten.

De tt a f år de l t agar na
Efter genomfört program kommer deltagarna ha ett dokumenterat material med:
- en varumärkesstrategi som stöd för att ta tydligare, snabbare och effektivare beslut
- en pris- och värdeposition som stöttar den framtida affärsstrategin
- uppslag till en tydligare kommunikation kopplad till sina erbjudanden och utsikten att bli vald
- en målbild över framtida intäktsströmmar och lönsamhet

Om pr o gramhål lar na

Steven Kautzky Andersson, Åke Wallbäcks och Stefan Ekström.

Steven Kautzky Andersson – Affärsutvecklare och varumärkesstrateg.
Med över 20 års erfarenhet som varumärkesutvecklare, kommunikationsstrateg och processledare har han över
tusen varumärkesrelaterade uppdrag från näringslivet och större offentliga organisationer. Han är en uppskattad
föreläsare och processledare. Har arbetat med ledande SME företag och satt deras varumärkesstrategier som
har genererat affärsnytta och konkurrenskraft. Fastighetssnabben, Hudikhus, NP3 Fastigheter och Wennberg &
Blennå, Sandbacka Science Park kan nämnas som några av många uppdragsgivare.
Åke Wallbäcks – Affärsutvecklare och prisstrateg
Har närmare 30 års erfarenhet av ekonomistyrning och affärsutveckling från såväl globala som nationella
företag. Det har handlat om att skapa, beskriva och fånga kundvärdet för att sedan ta rätt betalt. En djup
förståelse om prisprocessen, de närliggande intressenterna och i kombination från att jobba både med strategi
och implementation lägger grunden för vederhäftiga resultat. Sandvik, Ejendals och Kalmar Science Park kan
nämnas som några av många uppdragsgivare.
Stefan Ekström – Affärsutvecklare och prisstrateg
Arbetar med fokus på effekt och har över 25-års erfarenhet från arbete med globala företag. Stefan har
erfarenhet av arbete från olika former av kriser med syfte att möta nya framgångar genom pris- och
lönsamhetsstyrning, marknadsföring och nya affärsstrategier. Sandvik, Clockwork Bemanning, D-Rail, Vendavo,
och Innovationsinkubatorn Movexum kan nämnas som några av många uppdragsgivare.
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