Starta eget
I den här uppgiften vill jag att du ska använda dina kunskaper för att skapa den
optimala träningsanläggningen - DIN TRÄNINGSANLÄGGNING. Det kan vara
ett studio, ett gym, eller något annat du kommer på. Det ska vara unikt, med
egna pass och träningsmöjligheter. Vilka träningsformer vill du ha? Hur ser den
ut? (ytan- är den stort ? Litet?  Eller vad är kärnan i din träningsanläggning?
Vad vill du framföra? Vilket är ditt motto? Vilka maskiner behöver du köpa in?
Varför? Hur mycket kostar de?)
Tänk att du har vunnit mycket pengar  och med en del av dessa pengar satsar du
på att starta eget och öppna en ny träningsanläggning som kommer ruska om
hela Norrköping. Med det vill jag att du ska skapa en budget så du vet hur
mycket du behöver för att slutföra det projektet. Hitta den perfekta lokalen och
allt annat du behöver för att starta ditt företag. Hur startar man ett företag? Ta
reda på det! Blir det en enskild firma , eller vad väljer du? Hur mycket moms
betalar man? Ska du anställa några? Hur många? Hur mycket kostar det att
anställa? Revisor- vem ska hjälpa dig med det? Försäkring? Behöver du fixa
det? Vilken försäkring isåfall?
Efter du har hittat det bästa läget och fixat allt annat som jag nämnde innan, vill
jag att du ska kolla upp hur mycket allt annat kostar, som till exempel maskiner,
vikter, hantlar,  dator och allt annat du väljer för att öppna din verksamhet; allt
ska ingå i din budget.
Hur mycket kostar att marknadsföra sig? Hur kommer du göra det? På vilket
sätt? Hur mycket kommer kunderna betala i månaden/terminen/året ?
Gör en skiss över allt du kommer ha på din träningsanläggning  och hur den
kommer ser ut så jag ser hur du tänker.
Du redovisar ditt arbete  när du kommer tillbaka från APL. Förbered därför en
Google-presentation där du redovisar det för klassen.

Tips: Berätta gärna för din handledare att du har det här arbetet att göra
och därför behöver ställa några frågor. Kanske behöver du boka ett möte
med gymägaren för att få svar på andra frågor. Använd gärna personalen
som du har omkring dig och andra källor.
Gå in på:
www.verksamhet.se
www.skattverket.se
och leta efter information. Prata gärna med en revisor och en
bankrådgivare.
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