Helgeland sparebank, søker kvalifisert rådgivning for utforming av
informasjonsbrosjyrer og -film til bruk for bankens informasjonskampanjer
rettet mot ungdom.
Helgeland sparebank er en lokal bank, som er opptatt av å hjelpe unge med
forståelse for personlig økonomi. Det er en bank med en visjon om å yte noe
ekstra for regionen vi bor i.
De har en egen ansatt som reiser rundt på skoler i hele regionen og har
opplæring og informasjon om personlig økonomi.

Personlig økonomi
Helgeland sparebank utfører i dag foredrag om personlig økonomi for ungdom hvert år på 9.trinn. I
den forbindelse ønskes det en modernisering/utskifting av noe av dagens materiell. Det er spesielt
viktig å ha et materiale som ungdom kan forstå og gjøre seg nytte av. Hvem er vel bedre til å forstå
ungdommen, enn ungdommen selv?
Vi ønsker derfor hjelp med utformingen av dette. Vi trenger et sett med brosjyrer og film som tar for
seg temaene: forbruk og sparing, egenkapital til bolig og BSU, ulike ord/uttrykk for lån samt
kredittkort og betalingsanmerkninger.


Forbruk og sparing, budsjett, lommetyven
Vis sammenhengen mellom inntekt og utgifter. Hvordan man sette opp et budsjett i Excel.
Lommetyven; de kjøpene man ikke trenger – passer de inn i din økonomi?


Egenkapital til bolig og BSU
Hvilke krav er det ved kjøp av bolig, og hvordan kan man spare for å møte disse fremtidige kravene?


Ulike ord/uttrykk for lån
I økonomiens verden er det mange ord og uttrykk. Disse bør komme frem på en enkel og forklarende
måte.


Kredittkort, hva skjer når du ikke betaler, betalingsanmerkninger
Å handle for penger man ikke har er av og til praktisk, men man må passe på. Hvordan kan man
håndtere kredittkort på en fornuftig måte, og hvilke konsekvenser kan en betalingsanmerkning få?
Vi ser frem til å følge pilotprosjektet deres, og ønsker at alt skal være ferdigstilt til 18.02.19 kl 10.00
Lykke til!
Med vennlig hilsen
Dan Rudi Abrahamsen
Helgeland Sparebank

