
  

KUB är ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal i Värmlands-, Dalarnas-, Gävleborgs- och Uppsala län. 

 
 

Marknadsföring 4 
Service och värdskap - om konsten att få 
besökaren att känna sig välkommen och 
omhändertagen 
 
Välkommen till den fjärde dagen i marknadsföringsspåret med Petra Trobäck.  
Syftet med dagen är att skapa förståelse för vad servicelandskapet omfattar, vad 
det innebär att vara värd och hur bemötandet påverkar våra besökare. Ni får 
ta del av konkreta tips till vad service kan innebära och hur man gör för att 
skapa WOW-effekter både i vårt dagliga bemötande men också i stunder då 
besökarna är missnöjda. Vi ska också diskutera vad vi anser vara bra service för 
biblioteket och ett bra biblioteksbemötande samt diskutera olika situationer och 
hur vi bäst hanterar dem. OBS! Den förberedande hemuppgiften hittar du 
längre ner i inbjudan. 
 

Länk till anmälan: http://tinyurl.com/kk39dgj 

 
 

Program

Plats: 
09:00  Kaffe 

 
Lokal Jesper Svedberg, 
Kristinegården, Kristine-
gatan 11, Falun  09:30  Vad omfattar servicelandskapet, hur påverkar 

bemötande och hur gör man för att skapa wow 
 

Vägbeskrivning, se nästa sida. 

 
Praktisk övning i ett bra värdskap 
 

11:30 Datum: 
Onsdag 20 november 2013 

12:00  Lunch på egen hand 
 

 
Lärseminariet är 
kostnadsfritt. 
 

13:00  Diskussioner och samtal kring bibliotekets värdskap 
 

14:30  Kaffe 
 
 

Resekostnaden och lunch 
ingår inte i projektet. 

 

Anmälan senast: 14:50‐ 
16:00 

Hur hanterar vi olika knepiga situationer 
Fredag 8 november 2013 
   

Dagen ges också i Karlstad 19/11 och i Gävle 21/11 
   

Tänk på att ta hänsyn till dina kollegor! Undvik parfym och andra doftande 
produkter på våra seminarier! 

 

 

Välkommen med din anmälan! 

http://tinyurl.com/kk39dgj


  

KUB är ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal i Värmlands-, Dalarnas-, Gävleborgs- och Uppsala län. 

Förberedande hemuppgift 
  
Inför dagen ska ni förbereda er genom att dra till minnes ett bemötande eller service ni 
fått ta del av (i butik, hos frisören, på banken, hos bilverkstan... ja var som helst) som 
var positivt och till och med överträffade era förväntningar. Fundera kring vad som 
hände och varför ni uppskattade bemötandet.  
Välkommen! 

 
Hitta till Kristinegården 
 
Adress: Kristinegatan 11. Falun 
 
Kristinegården ligger mitt emot Kristine kyrka. Från 
järnvägsstationen går du västerut upp på Åsgatan. 
 

Karta: 

 

 
 
 


	Länk till anmälan: http://tinyurl.com/kk39dgj

