Framtidssamtal Häst

– mer klirr i kassan och nya möjligheter
Johanna Peiving är hästföretagare och medlem i LRF.

LRF och LRF Konsult erbjuder nu alla LRF-medlemmar som är hästföretagare
Framtidssamtal Häst. Det gäller såväl dig som är ny i näringen som mer etablerade
företag. Fokus ligger på framtiden och på företagets ekonomi och lönsamhetsmål.

Vad är Framtidssamtal Häst och hur går det till?
Inför samtalet får du kontakt med rådgivaren och ett par enkla frågor att fundera igenom. Du får
sedan besök under en halvdag av LRF Konsults erfarna hästrådgivare. Tillsammans går ni igenom
hur ditt företag ser ut idag, och gör en plan för framtiden utifrån just dina förutsättningar.

Vad får du ut av ett Framtidssamtal Häst?
Du får hjälp med att sätta mål för ditt företag och framförallt med hur du kan följa upp hur verksamheten egentligen går. Vi släpper dig inte förrän du verkligen förstått hur ditt företags ekonomi
fungerar och hur du kan förbättra den. Våra rådgivare är också experter på beskattning och kan
hjälpa dig genom den djungel som hästbeskattning ofta är. Du får sammantaget minst två konkreta
råd och kommer att få återkoppling på samtalet för att följa upp hur det har gått.

Vad kostar det och hur går du tillväga för att boka ett möte?
Som LRF-medlem betalar du endast en tredjedel, 1 500 kr exkl. moms, resten står LRF och LRF
Konsult för. Ring 0771- 27 27 27 och fråga efter en hästrådgivare. Alternativt fyll i talongen nedan
och lämna till en representant från LRF eller LRF Konsult.

Några citat från hästföretagare som genomfört ett Framtidssamtal Häst
”Det är lätt att ”fastna” i sin verksamhet när man jobbar själv och så går åren.
Genom framtidssamtalet föddes en framtidstro och jag såg plötsligt nya möjligheter.”
”Ibland kan väldigt små detaljer påverka väldigt mycket, men man ser dem inte alltid själv.
Framtidssamtalet öppnade mina ögon.”
”Ett framtidssamtal är som hårklippning, om man inte gör det ser man till slut ingenting.”

Fyll i kortet och skicka det till oss så blir du kontaktad av en rådgivare. Du kan också lämna det till en representant från LRF eller LRF Konsult.




Jag vill veta mer om Framtidssamtal Häst
Jag vill veta mer om Framtidssamtal (för dig som inte är hästföretagare)

Namn:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Företag: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adress: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________ E-post:

i samarbete med

_ ______________________________________________________________________________

Lantbrukarnas Riksförbund
Medlemsservice
Svarspost 650 006 800
658 00 Karlstad

