
Är du den sanna entreprenören?
Är du en person som lyfter häcken från soffan?
Är du kreativ?
Är du en optimal säljare?

Vem får 100 kronor att växa mest under en vecka?
Vem blir historisk?

Syftet
”De medverkande förväntas utöka sin förståelse för handel och hur mark-
naden fungerar, samtidigt som de får möjlighet att själva skapa en 
mindre summa pengar att använda i sitt företagande. 

Upplägget passar programmet bra eftersom  vi menar att man måste lära 
sig entreprenörskap genom att praktiskt genomföra det som  böckerna 
talar om”

- Tomas Karlsson, Masterprogrammet i entreprenörskap, Lunds 
Universitet

Antal 6 personer 
Kronor 100 kr i startkapital
Tid 4 säljdagar
Hur köpa och sälja
När måndag v43  -  torsdag v43

Gruppen
‣ Skapa en grupp på FB så ni lätt kan kommunicera med varandra.

‣ Döp ert företag. Namnet används när ni redovisar er dagliga försäljning.

‣ Besluta om vad som ska säljas.

‣ Besluta om när ni ska sälja och till vem ni ska sälja.

Försäljning
‣ Alla transaktioner ska ske kontant på plats [up Front).

‣ Varje grupp börjar på max 100 kr.
Du behöver inte handla för 100 kr direkt.

‣ Du får lov att sälja varor eller tjänster.

‣ Du får inte göra egen insättning, d v s sälja till dig själv.

‣ Du får inte köpa av eller sälja till familj och nära bekanta.

‣ Du får inte bli sponsrad.

‣ Alla transaktioner ska dokumenteras. 

‣ Dina transaktioner sammanställs och mailas in till din coach, 
senast kl 20.00 varje dag t o m torsdag v43.

‣ Samma administratör mailar in varje dag.

‣ Dokumentera minst ett säljsamtal varje dag. Maila länk till din coach.

‣ För sent inkommen sammanställning räknas inte.
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Din dagliga sammanställning ska se ut så här
I/F - inköp [I] eller försäljning [F]

Dag   kl Objekt  I/F sek  tot

Tis 08.35 10 flaskor juice  I - 96,00 - 96,00

Tis 09.20  F + 165,00 + 69,00

Tis 09.45 8 subs I - 168,00 - 99,00

Tis 10.20  F + 240,00 + 141,00

Tis 10.50 24 latte I - 220,00 - 79,00

Tis 11,30  F + 480,00 + 401,00
   
   summa inköp = 484,00
   summa försäljning = 885,00
   dagens likviditet = 401,00 

Poäng
De sex  bästa lagen, varje  dag, erhåller poäng enligt nedan. Om redovisning 
inkommer efter kl. 20.00 erhålls inga poäng. De kan inte heller flyttas över till 
annan dag. De är helt enkelt förlorade p g a strulig administration.

Nr 1 - det lag med högst försäljning  15 poäng
Nr 2 -   10 poäng
Nr 3 -   8 poäng
Nr 4 -   6 poäng
Nr 5 -  4 poäng
Nr 6 -   2 poäng
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