
ER DU LIGE SÅ GOD TIL AT TJENE 
PENGE, SOM DU ER TIL AT MALE?

Du er en dygtig fagmand. Det har du pa-
pir på. Men er du også dygtig til at tjene 
penge?
 Brug en eftermiddag på at høre om, 
hvordan du lærer at tænke mere forret-
ningsorienteret. Det giver dig overskud i 
mere end en forstand. På bundlinjen. Og 
rent mentalt.

DET HANDLER IKKE OM 
AT SÆTTE PRISERNE OP!

– Men om at vide, hvad der foregår i din 
butik, så du ved, hvor du kan sætte ind, 
hvis det er nødvendigt. Har du for eksem-
pel helt styr på dit materialeforbrug pr. 

DU PÅ DET?
TJENER

GØR DIT FAG TIL EN GOD FORRETNING! EN EFTERMIDDAG OM 
AT OPTIMERE DIN VIRKSOMHED UDEN DE STORE STRABADSER.

DATO: TORSDAG DEN 10. OKTOBER 15.00 – 18.00
STED: LAUGSLOKALERNE, AMALIEGADE 31, K
ARRANGØR: KØBENHAVNS MALERLAUG I SAMARBEJDE MED MI’NU·BA
SÆRLIG GÆST: REVISIONSFIRMAET BDO

sag? Får du faktureret alt ekstraarbejde? 
Ja, får du i det hele taget faktureret i or-
dentlig tid?
 Ved du, hvilke kunder du tjener 
mindst på – og hvorfor?
 Får du den rigtige service hos dine 
leverandører, så du selv bliver en stærk 
leverandør?
 Kender du virksomhedens nøgletal – 
og kan handle på baggrund af dem?

DET GØR SLET IKKE ONDT
Tag med denne eftermiddag og få inspi-
ration til, hvordan du kan skabe bedre 
indtjening i det daglige. Det koster dig 
ikke en krone. Det gør slet ikke ondt. Du 
kan højst risikere at blive lidt gladere for 
at drive virksomhed.



FÅ EN ÅBEN
BARING ELLER 
TO. TAG TIL 
MØDE I LAU
GET DEN 10. 
OKTOBER.
RING PÅ 3315 
5505 ELLER  
CHECK IND PÅ 
KALEN DEREN 
UNDER WWW.
KBH.MALER
LAUG.DK OG 
MELD 
DIG TIL!

KØBENHAVNS MALERLAUG
Fagligt fællesskab for mere end 300 
top professionelle malerfirmaer i ho-
vedstadsområdet. Har blandt andet til 
formål at gøre medlemmerne skarpe 
på at drive virksomhed. Etableret 1622. 
Besøg www.kbh.malerlaug.dk

MINUBA
Minubas sags- og ordrestyringssy-
stem hjælper håndværksmestre, der 
vil drive en professionel og profitabel 
forretning. Udover funktioner som 
time- og materialeregistrering får den 
moderne håndværksmester hurtigt et 
ledelsesmæssigt overblik over driften 
af virksomheden, herunder hvad der 
kan faktureres, og hvordan arbejdsti-
den bruges. Alt dette fortæller William 
Helmbæk fra Minuba om – og mere til. 
Etableret 2009. Læs på www.minuba.
dk og prøv programmet gratis.

BDO
Markedsledende rådgiver af hånd-
værkerbranchen. Vi skal møde revisor 
Frank Barrit, der er formand for BDO’s 
branchegruppe for håndværkere og 
specialist på området. Frank vil ud-
fordre os på, hvordan vi opnår en for-
bedret driftsindtjening. Etableret 1903. 
Besøg www.bdo.dk
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