
Hva med også 
å gi økonomien  

en sjanse?
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Bli med på Smartkurs™ i økonomi og bli ekspert på økonomien din 

 Kontakt oss om informasjon om eller påmelding til Smartkurs.
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Morten på forsiden deler leilighet med 2 kamerater på tredje året. Dette 
synes Morten er hyggelig men han er samtidig sliten av det. Drømmen 
er å finne noe eget. Han har dessuten et godt øye til en venninne som 
trekker tankene i samme retning. Men økonomien er problemet! 

Etter at Morten meldte seg på et Smartkurs i økonomi forandret Mortens 
syns seg på mulighetene i sin økonomi. Morten så at hvis han droppet 
kaffekoppene han kjøpte når han var ute og syklet så ble det fort penger 
av det. Han så mange slike ting. Ved å se økonomien i sammenheng 
oppdaget han at det lå stor positiv muligheter for ham i å ta andre valg. 
Etter 8 måneder med en ny måte å bruke pengene sine på opplevde 
Morten at han hadde fått bedre råd. Han brukte pengene annerledes. 
Dessuten var han gladere, han sov bedre om natten og han kjente på at 
ting gikk hans vei. Kompetansen i Smart ble en øyeåpner for Morten og 
verktøyene i Smart hjalp ham til å få kontroll.  

Et Smartkurs gir deg:

• Rom for å reflektere rundt økonomiske sammenhenger i hverdagen
• Personlig arbeidsbok i økonomi, helse og livskvalitet
• Lærer deg å gjøre økonomien din synlig for deg selv og å ha kontroll
• Arkiv for å samle alle økonomiske papirer på ett sted
• Kompetansebevis etter fullført kurs

18 000 personer har gjennomført Smartkurs før deg i løpet av de siste 24 
år. Smart er en god skole for økonomien og livet. Tilbakemeldingene på 
kursinnhold og nytteverdi er gode. 

Bli med på Smartkurs i personlig økonomi. Oppdag mulighetene i akkurat 
din økonomi. Lær deg å dirigere den. Bli ekspert på personlig økonomi. 
Kurs og samtaler tilbys jevnlig. Kontakte din veileder for informasjon og 
påmelding. 


