400 YH-POÄNG – Distans – Falun, Visby, Åre, Örnsköldsvik

AFFÄRSUTVECKLARE BESÖKSNÄRING

YRKESROLL
En affärsutvecklare skall utveckla och paketera
tjänster mot befintliga och nya kundgrupper
inom turist och besöksnäringen. Som affärsutvecklare bör du vara kreativ och nätverkande.
Du ska kunna paketera lösningar utifrån
kundens behov men också med lönsamhetsaspekt och med hänsyn till regelverk.

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/studera-pa-yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning finns i Örnsköldsvik, Gotland,
Åre och Falun och läses på distans. Antal fysiska träffar är 12.
Utbildningen berättigar till studiemedel. För mer information,
vänd dig till CSN. Den studerande står själv för till exempel
kurslitteratur, resor och boende.
181031

INFO

om utbildningen

KURSER
Besöksnäring och upplevelseindustri������������������ 20 yhp
Marknadsföring och försäljning���������������������� 45 yhp
Affärsekonomi och affärsmanskap���������������������� 40 yhp
Affärsutveckling och projektledning ���������������� 40 yhp
Business English �������������������������������������������� 20 yhp
Affärsjuridik�������������������������������������������������� 20 yhp
Lärande i arbete 1 ������������������������������������������� 30 yhp
Produktutveckling och paketering�������������������� 45 yhp
Digital strategi och onlineerbjudande�������������� 25 yhp
Yield management och prissättning������������������ 15 yhp
Lärande i arbete 2������������������������������������������ 70 yhp
Examensarbete���������������������������������������������� 30 yhp
Totalt

400 yhp

UTBILDNINGENS OMFATTNING
Utbildningen är på helfart, pågår under två år och omfattar
400 yh-poäng. Efter avslutad utbildning får du en yrkeshögskoleexamen. För mer information, besök vår hemsida ya.se.

MER OM UTBILDNINGEN OCH YRKET
Enligt Svensk Turism ska besöksnäringens omfattning och
exportvärde upp emot fördubblas till 2020. Kompetenser

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB
En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats,
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera det du lärt dig,
samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig
stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en
anställning.

inom besöksnäring efterfrågas.

ANSÖKAN OCH KURSSTART

Efter avslutad utbildning ska du bland annat kunna analysera
marknadstendenser och trender, projektleda konceptutveckling
och identifiera affärsmöjligheter med hjälp av analysmaterial.

Information om ansökan och kursstart finns på vår hemsida:
ya.se/studera-pa-yrkeshogskola

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Tel: 0770-18 60 50 E-post: fragayh@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE
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AFFÄRSUTVECKLARE BESÖKSNÄRING

– INFORMATION OM KURSERNA
BESÖKSNÄRING OCH UPPLEVELSEINDUSTRI

AFFÄRSUTVECKLING OCH PROJEKTLEDNING

Kursen behandlar besöksnäringens betydelse utifrån olika
perspektiv och ger dig insikter i de utvecklingsmöjligheter som
finns. Målet är att du ska förstå marknaden för besöksnäringen, upplevelseindustrin och dess potentiella tillväxt, finansiering,
målgrupper, trender och analyser samt större aktörer. Du
kommer också att få kunskap och färdigheter kring hållbart
och ansvarstagande affärsutvecklingsarbete för besöksnäringen.

Kursen behandlar hur du utifrån givna resurser, affärsidé
och behovsbild tar fram förslag på och leder utvecklingsinsatser för att främja en hållbar besöksnäring på en
destination eller anläggning. Målet är att du ska ha
kunskap och färdighet att utveckla och genomföra hållbara
koncept som gagnar besökaren men även är lönsamt för
företaget eller destinationen. Detta baserat på analysmaterial och tillgänglighet i verksamheten.

MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING
Kursen ger dig specialiserad kunskap, färdigheter och kompetenser för att förstå och hantera företagets verksamhet utifrån
ett varumärkes- och affärsperspektiv. Du kommer också att
få insikt i försäljning och få förståelse för säljrollens betydelse
för verksamhetens resultat. Målet med kursen är att du ska få
kunskap i praktisk marknadsföring kopplat till turism och
besöksnäring samt försäljning, eftermarknad och service.

AFFÄRSEKONOMI OCH AFFÄRSMANNASKAP
Kursen ger dig grundläggande förståelse för affärsekonomi
och för de metoder och modeller som används i ett företags
interna styrning och planering. Du kommer också att få inblick
i affärsmannaskap och nätverkande. Du får kännedom om
olika typer av företag, och olika företagsekonomiska begrepp
som beslutsunderlag med fokus på kundnytta och lönsamhet.
Du ska också ha fått inblick i ett entreprenöriellt förhållningssätt och samverkan liksom nätverkande inom besöksnäringen.

BUSINESS ENGLISH
Kunskaper och färdigheter i affärsengelska krävs för
att hantera internationella relationer och internationella
marknader. Kursens syfte är att du ska bli bekväm med att
använda engelska för att kommunicera kring affärsutvecklingsbegrepp och besöksnäringsterminologi såväl muntligt
som skriftligt. Målet är att du ska kunna kommunicera med
engelsk terminologi från besöksnäringen samt kunna översätta paketerade arrangemang till engelska versioner.

AFFÄRSJURIDIK
Kursen syftar till att ge dig kunskaper om lagar som reglerar besöksnäringen och marknadsföring och försäljning
av tjänster. Målet med kursen är att ge dig kunskap om
rådande juridiska ramar och bestämmelser för vanliga
scenarier avseende verksamheter och organisationer inom
besöksnäring och reseproduktion.

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Tel: 0770-18 60 50 E-post: fragayh@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se
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AFFÄRSUTVECKLARE BESÖKSNÄRING

– INFORMATION OM KURSERNA
LÄRANDE I ARBETE 1 (LIA)

YIELD MANAGEMENT OCH PRISSÄTTNING

Under en praktikperiod ges du möjlighet att tillämpa dina
teoretiska kunskaper om besöksnäringen, målgrupper och
analyser. Målet med LIA är att ge dig djupare kunskaper
om branschens förutsättningar, kundgrupper, tjänster och
produkter. Vidare ska du följa delar av projekt rörande
affärsutveckling och paketering.

Syftet med kursen är att du ska kunna planera och
optimera resurser samt prissätta efter efterfrågan på
tjänster och tillgänglig kapacitet. Målet är att du ska ha
färdighet att skapa en Yield management-analys genom
information om tillgång, priskänslighet hos kunder,
omvärldsfaktorer och marginaler för att leverera en
produkt eller tjänst.

PRODUKTUTVECKLING OCH PAKETERING
Syften med kursen är att du ska kunna utveckla tjänster och
produkter inom ramen för en verksamhet eller i nätverk
och paketera dessa mot givna marknadssegment, nationellt
eller internationellt. Målet är att du ska ha kunskap kring
tjänster och produkter, deras kärnvärde och merförsäljning
samt kunna paketera en tjänst på olika sätt, baserat på
målgrupp och i samråd med ett nätverk av aktörer. Du ska
kunna tänka hela vägen från enkel planering och infrastruktur till leverans och uppföljning.

LÄRANDE I ARBETE 2 (LIA)

DIGITAL STRATEGI OCH ONLINEERBJUDANDE
Syftet med kursen är att du ska kunna planera och utveckla
med hjälp av olika digitala verktyg samt kunna skapa och
driva en digital strategi. Målet med kursen är att ge dig kunskap och färdighet i digitala medier, dels som analyskälla men
också som medel för kundkommunikation och interaktion.

I examensarbetet ska du med handledning skapa en affärsutvecklingsplan för en produkt eller tjänst inom besöksnäringen. Målet med examensarbetet är att du ska ha
tillägnat sig en ämnesmässig fördjupning inom det aktuella
området samt framställa en plan och presentera ditt arbete
med krav på struktur, formalia och språkhantering.

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Tel: 0770-18 60 50 E-post: fragayh@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

Den andra praktikperioden ger dig fördjupade teoretiska
och praktiska kunskaper i juridik, ekonomi samt digitala
utvecklingsstrategier inom besöksnäring samt insikt i hur
dessa leds i praktiken. Du ska aktivt delta i och arbeta med
planering, paketering och affärsutveckling. Du ska också
vara insatt i prissättningsarbete och paketering, marknadsföring och försäljning.

EXAMENSARBETE

YA.SE

