
Smart tar for seg samspillet mellom din økonomi, helse og livskvalitet. 
Smart består av praktiske verktøy som gjør økonomien synlig. 
Gjennom Smart oppdager du nye muligheter for økonomien din.

Kontroll over 
egen økonomi gir 
et tryggere liv

 Kontakt oss om informasjon om eller påmelding til Smartkurs.
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Din egen økonomiportal:   tryggokonomi.no

Du møter ingen løftet pekefinger i Smart. Vi forteller deg 
heller ikke hvordan du bør disponere pengene dine. I stedet 
viser vi deg en metode som gjør at du selv kan ta gode valg for 
økonomien din. Innsikt i personlig økonomi gir økt trygghet 
for deg og familien din.

Du mottar også kompetansebevis etter fullført kurs. Det gir 
en styrke når du søker jobb. Arbeidsgivere ser på kunnskap i 
personlig økonomi også som en styrke for bedriften. Et godt 
grep om økonomien gir gevinster på mange plan.

For å få mest mulig ut av de pengene man har, er god kunnskap 
om egen økonomi avgjørende. Smart gjør økonomien din 
synlig og det er nøkkelen til å styre den. En synlig økonomi 
gir deg et enklere liv. Du får verktøyene i Smart til odel og eie: 

• Personlig arbeidsbok i økonomi, helse og livskvalitet

• Husholdingsregnskap og årsbudsjett 

• Arkiv for alle økonomiske papirer

• Din egen økonomiportal: tryggokonomi.no

18 000 personer har gjennomført Smartkurs før deg. Tilbake-
meldingene er svært gode. Her er noen kommentarer fra 
deltakere:

• «Smart hjalp meg og familien min til å bli enig om hvordan vi bør 

prioritere utgiftene. Når du får verktøy som gjør pengene synlig, blir 

det enklere å ta gode beslutninger for hvordan vi skal bruke dem.»

• «Jeg trodde at Smart var farlig. Sannheten er at dette er noe av det 

viktigste jeg har deltatt på. Jeg lærte å ta kontroll over økonomien 

min og livet mitt.»

• «Kompetansebeviset i Smart hjalp meg til å få jobb! Bedriften som 

ansatte meg anså kunnskaper i egen økonomi som verdifull for sine 

ansatte og for bedriften.»

Trygge rammer Beredskap for livet


