
 

 

VÅRA TJÄNSTER OCH PRISER 
Boka en utbildare till företaget 

Vi söker i vår utbildarbank och hjälper dig boka rätt utbildning utifrån förutsättningar, 
lagkrav och önskad effekt. Vår tjänst är kostnadsfri då vi arbetar på provision från våra 
utbildare.  

0 kr  

Boka en kursplats i Sverige 

Vi hjälper dig hitta rätt utbildning utifrån dina behov och önskemål. Avtalskunder betalar 
195 kr i bokningsavgift.  

395 kr per kursplats + kursavgift 

Blommenhof Utbildnings eget kursutbud 

Beställ våra utskick för att ta del av kursutbud och erbjudanden. Ingen bokningsavgift 
tillkommer på våra egna kurser. Avtalskunder har alltid 10% på vårt kursutbud.  

Se priser på hemsidan  

Kompetenssystem 

Kompetensvy är ett molnbaserat kompetensverktyg som ger dig en översikt på dina 
utbildningsbevis. Låt Kompetensvy hålla koll på utbildningarna i företaget och när det är 
dags att förnya dem.  

från 390 kr per månad 

Utbildningsavdelning  

Din utbildningsförsäkring. Vi hjälper dig hålla koll på företagets kompetenser. En 
kompetent kompis i alla utbildningsfrågor. 

1250 kr per månad + startavgift 

PulsAnalys  

PulsAnalys mäter personliga egenskaper och drivkrafter. Används vid rekrytering, 
personlig utveckling, ökad kundservice, Systematiskt arbetsmiljöarbete, förbättrad 
kommunikation, stresshantering. 

1950 kr per personprofil 

Kompetensregistrering  

Registrering och uppladdning av digitala utbildningsbevis i ditt eller gemensamt system.  

Tid för förståelse av ert system tillkommer.  

150 kr per intyg 

650 kr per timme vid registrering 
av fler än 250 intyg. 

Kursadministration – kalla deltagare 

Kallelse, anmälan, bekräftelse, påminnelse och bevakning av deltagande.  

75 kr per deltagare 

Bokningsservice - samordna intern utbildning  

Vi hjälper dig genomföra din utbildning och samordna utbildning mellan företag. Boka 
utbildare, lokal, måltider, litteratur, maskiner, skapa inbjudan, hantera intyg samt kalla 
deltagare.  

1955 kr per tillfälle 

Konsultarvode  

Kompetenskartläggning, rekrytering, projektledning, handledning, säljcoaching etc. 

850 kr per timme 

Resor  

Vi vill jobba nära våra kunder och reser gärna till dig. 

35 kr per mil 

Boka lokal och måltider till er utbildning 

Vi hjälper er boka lokal, måltider, catering till din utbildning.   

195 kr per tillfälle 

 


