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Vill du få din privatekonomi att lyfta?

Vill du förbättra dina
jobbmöjligheter?
Kursen Focus Business School utgår från
Bibliska principer och lär dig mer om hur du
lyfter din privatekonomi och förbättrar dina
möjligheter på din nuvarande arbetsplats
eller till ett nytt jobb.

Focus Business School erbjuder nu en webbsänd utbildning för privatpersoner och blivande företagare.

Vad är Focus Business School?
Focus Business School är en kurs som berör privatekonomi, arbete och företagande
baserat på bibliska principer.
Vi erbjuder ett brett utbud av erfarna och överlåtna kristna företagare som lärare.
Vårt mål är att du ska bli en bättre förvaltare av dina ekonomiska resurser och de gåvor
som Gud har gett dig. Kursen ges nu som webbsänd utbildning som du kan följa live,
med start i oktober.

Del 1 - få ordning på din privatekonomi och förbättra dina jobbmöjligheter
Totalt 7 tillfällen med totalt 21 lektioner med titlar som t. ex.
• Förvaltarskap - Upptäck det du redan har och lär dig att utveckla det.
• Förrådshuset - Kraften i att bygga din framtid genom sparande.
• Drömmar och visioner - Livets bränsle för din utveckling!

Del 2 - upptäck om du är en entreprenör och få hjälp till att starta upp ditt företag
- eller få hjälp till att utveckla ditt befintliga företag!
Totalt 9 tillfällen med 27 lektioner med titlar som t ex:
• Affärsplan - Hitta möjligheterna för ditt företag och hitta din vinnande strategi.
• Marknadsföring och försäljning - Hitta rätt kunder och nå fram till dem.
• Att vara kreativ och innovativ - Ligg i framkant i en föränderlig värld.

Du kan välja att endast läsa del ett om du vill lyfta din privata ekonomi. Därefter kan
du bygga på med del två om du är intresserad av företagande.

Röster från tidigare elever
Wilberforce Bezudde, Pastor
Efter att vi började med Focus Business School såg vi en förvandling i människors personliga ekonomi, företagande och familjeliv. Människor fick modet att starta företag, utvecklade en god
arbetsmoral och fick ett förvandlat arbetsliv inklusive att fler fick
jobb som inte hade haft det tidigare. Effekten det fick på vår kyrka
var en drastisk minskning av behovet för själavård då gifta par fick
ordning på sin ekonomi och livet började utvecklas i en positiv
riktning.

Kostnad
Del 1 - start 15 oktober
Nu: 995 kr

(ord. pris är 1.800 kr, men är nu
subventionerat).

Del 2
1.800 kr

Hosanna Ammanuel, Företagare
Jag gick på Focus business school 2013 och det gav mig en bra och
gedigen grund att stå på som företagare, men även i min personliga ekonomi. Det unika med kursen var att lärarna var väldigt
framgångsrika och undervisade med stor erfarenhet, och vi blev
uppmuntrade av att använda våra gåvor ute i näringslivet.
Kan varmt rekommendera skolan.

Anmälan:

Anmälan sker genom att klicka på
knappen här eller via QR-koden.

Anmäl dig här!

Ghali Dawy, Vice VD
Jag var bara 22 år när jag gick Focus Business School av nyfikenhet. Men för varje lektion så blev jag mer och mer peppad och
motiverad.
Idag är jag partner i det företag som jag då arbetade på. Sedan
jag gick in som vice VD, för tio år sedan, har vi tiodubblat
omsättningen. Drömmar blir verklighet. FBS gav en stark utveckling för mig som elev och för mitt företag.

Välkommen!

