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Framtidens 
innovationer 
börjar här 

NTI Gymnasiet erbjuder framtidssäkrade 
utbildningar för morgondagens utmaningar.

Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter 
och utmaningar inom alla branscher. Vi ger dig digital 
spetskompetens och kunskap inom ny teknik, något du 
kommer att ha stor nytta av i framtiden.

Entreprenörskap

Vi utbildar framtidens entreprenörer. Hos oss får du 
möjlighet att spetsa dina entreprenöriella förmågor och 
tränas i socialt och hållbart entreprenörskap. Kanske 
blir just du vår nya SM-vinnare i Ung företagsamhet!

Läget

Våra nya lokaler finns mitt i Göteborg, ett stenkast från 
Brunnsparken och centralstationen. Vi ligger bredvid 
vår systerskola och samarbetspartner NTI Gymnasiet 
Kronhus, vilket gör att vi tillsammans kan erbjuda en 
bredd av kurser och elevaktiviteter.

Certifierade utbildningar

Vi satsar på att alltid erbjuda högsta kvalitet, därför är 
vårt Ekonomiprogram certifierat för Diplomerad gym-
nasieekonom. Det innebär att utbildningen granskas 
och utvecklas kontinuerligt av oss tillsammans med 
branschen.
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Välkommen till oss på NTI Handelsgymnasiet 
Göteborg! Vi är stolta över att kunna erbjuda 
högkvalitativ undervisning för framtiden. 

Vi lägger fokus på entreprenöriella för- 
mågor, för vi vet att många av våra elever  
i framtiden kommer att välja yrken som inte 
ens existerar i dagsläget. För att klara den 
utmaningen krävs vassa kunskaper i ekono-
mi, handel och innovationstänkande, men 
också självförtroende och tillit till sin egen 
förmåga. Just de förmågor som branschen 
efterfrågar. 

Som elev hos oss kommer du att tränas 
i att använda den senaste tekniken och 
programvaror samt att se digitala verktyg 

som en tillgång. Vi arbetar medvetet för en 
hållbar framtid där ekonomiska, sociala och 
miljömässiga värden sätts i fokus.

Vår undervisning är kvalitetssäkrad genom 
certifieringen Diplomerad gymnasieeko-
nom och vi använder samma professionella 
verktyg som branschen, vilket gör våra eko-
nomer särskilt väl förberedda för framtiden. 

Vi har också ett internationellt perspektiv. 
Vill du läsa ett år på Svenska Skolan i Paris, 
Madrid eller Nairobi? Göra arbetsplatsför-
lagt lärande (APL) utomlands som elev på 
vårt Försäljning- och serviceprogram? Här 
får du chansen!

Vi är skolan för dig som vill gå en utbildning i framkant. Hos oss rustas 
du med färdigheter som gör dig redo för steget efter gymnasiet 

– vad det än är. 

NTI Handelsgymnasiet Göteborg

Fakta om skolan

En verklighetsnära 
utbildning med 

framtiden i fokusElever
Ca 270

----------

Adress
St Eriksgatan 3, 411 05 Göteborg

----------

Kontakt
031-10 60 22  |  handelsgymnasietgbg@ntig.se

----------

Hemsida
ntigymnasiet.se/handelsgymnasiet-goteborg

----------

Sociala medier
instagram.com/ntihandelsgymnasietgbg

facebook.com/ntihandelsgymnasietgbg
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Vill du bli ekonom, 
marknadsförare 
eller jurist?

Framtidsmöjligheter

Jurist, Marknadsförare, Revisor, Mäklare, Controller, 

Account Manager m.fl.

Ekonomi
Ekonomiprogrammet

Om affärsidéer, marknadsföring och företagande intresserar 
dig borde du välja ekonomiprogrammet!

Vår ekonomiutbildning är moderniserad utifrån hur digitaliseringen förändrar 
marknaden och förutsättningarna för företagande. Hos oss rustas du därför 
med digitala kunskaper, får en bred högskolebehörighet och bygger en förstå-
else för de ekonomiska system som styr vår värld.
 
Vårt ekonomiprogram är dessutom kvalitetssäkrat genom certifieringen 
Diplomerad gymnasieekonom – ett intyg på att vår undervisning är kvalitativ, 
branschnära och ämnesöverskridande. Olika perspektiv såsom hållbarhet, 
entreprenörskap, etik, mångfald och mänskliga rättigheter löper som en röd 
tråd genom programmet. Vi kvalitetsgranskas löpande av en extern certi-
fieringskommitté som kan verifiera att vår utbildning är allsidig och uppfyller 
kvalitetskraven.

Inriktning EK: Ekonomi
Här förbereds du för vidare studier, 
men också för att leda och driva 
framtidens företag. På programmet 
får du gedigen kunskap inom eko-
nomiska system, marknadsföring, 
juridik samt national- och företags-
ekonomi. Du tränas i entreprenör-

skap och får starta ditt eget företag 
genom UF, där du kommer att starta 
marknadsföra, driva och avveckla 
ett hållbart företag. Genom ditt in-
dividuella val kan du även, om du vill, 
uppnå maximal meritpoäng.
Fördjupning: 
Business & Marketing

Poängplan & mer info

Inriktning  
EK: Ekonomi
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Vill du bli projektledare, 
marknadsförare eller 
butikschef? 

Framtidsmöjligheter

Säljare, Projektledare, Mäklare, Digital marknadsförare, Butikschef, 

Entreprenör m.fl.

Handel
Försäljnings- och serviceprogrammet

Drömmer du kanske om att starta eget och är intresserad av 
handel, försäljning och marknadsföring? Då är detta program 
rätt val för dig!

Programmet ger dig praktiska kunskaper inom bland annat service, försäljning, 
marknadsföring och entreprenörskap, och du kommer få göra 15 veckors prak-
tik ute på spännande företag. På NTI får du dessutom lära dig hur nya digitala 
verktyg förändrar branschens sätt att arbeta. Det är en viktig förmåga som du 
kommer att ha stor nytta av då samhället fortsätter att digitaliseras i hög fart!

Programmet är från och med höstterminen 2023 både yrkes- och högskoleför-
beredande, vilket innebär att du antingen kan börja jobba direkt efter examen 
eller studera vidare. Du har däremot möjlighet att välja bort högskolebehörig-
heten om du vill satsa helt på att bli yrkesförberedd istället!

FS: Handel
Programmet ger dig kunskaper  
inom hållbart tänkande, affärsut- 
veckling, projektledning och digital 
marknadsföring. Du kommer bland 
annat att tränas i entreprenörskap 
och starta, marknadsföra, driva  
och avveckla ditt eget UF-företag.  
Samtidigt utvecklar du din förmåga 
till kritiskt tänkande och problem-

lösning, vilket framtidens handels-
bransch kräver. Du blir utmanad  
i ämnesöverskridande, verklighets-
nära projekt med externa företag, 
vilket tränar dig i att leverera i tid 
och med kvalitet. Du får också göra 
praktik (APL) under alla dina tre år, 
som du delvis kan göra utomlands! 
Fördjupning: 
Marknad och affärsutveckling

Poängplan & mer info

  
FS: Handel

Ps. Fr.o.m. HT 2023 får 
du grundläggande hög-

skolebehörighet inom 
alla yrkesprogram.
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Alumnintervju

Hej Nina! Du har gått på NTI Handelsgymnasiet,  
hur var det?
Redan på öppet hus visste jag att jag ville läsa 
handel på NTI Handelsgymnasiet. Det var helt klart 
det besöket som fick mig att välja program och jag 
rekommenderar alla att gå på öppet hus. Lärarna var 
så engagerade i sina elever och verkade brinna för 
sitt yrke.  

Vad gör du idag, Nina?
Jag pluggar till Art Director på yrkeshögskolan Yrgo 
och trivs superbra! Art Director innebär ungefär 
att man jobbar med att skapa visuella ideér inom 
reklam. NTI inspirerade mig väldigt mycket då lärarna 
hade egen erfarenhet av företagande inom kreativt 
skapande, vilket öppnade dörren till den här världen 
för mig. Vi arbetade också till exempel mycket  
i Photoshop, Illustrator och Indesign vilket gav mig  
en bra grund och gjorde mig trygg inför den här 
utbildningen. 

Det låter som att du har tagit med dig mycket  
från gymnasiet!
Absolut! Jag känner verkligen att jag fick utvecklas 
som person på gymnasiet, mycket för att lärarna 

skapade en så trygg miljö för eleverna. Det värsta jag 
visste på högstadiet var att presentera saker framför 
klassen men under gymnasietiden var det en av de 
roligaste sakerna! Inom Art Director-yrket är det ju 
ganska vanligt att man måste pitcha ideér, så jag är 
glad att jag fått med mig det. 

Vad var det bästa med handelsprogrammet?
Jag tyckte att lektionerna var väldigt roliga! Till exem-
pel skapade några lärare tv-programmet Draknästet 
för att alla skulle lära sig att pitcha idéer framför dem. 
De hade på sig kostym och utnämnde en vinnare  
i slutet, vilket var jättenervöst, men väldigt spännande 
och roligt, eftersom alla gick all in! Mina lärare var 
underbara och väldigt engagerade i sina elever.

Vad är viktigt att tänka på när man ska välja  
gymnasieprogram?
Gå på magkänslan och försök att inte gå en linje bara 
för att dina kompisar går där. Jag var nära på att göra 
det, och jag vet att jag hade ångrat det valet! Kom 
ihåg att dina nya klasskompisar är i exakt samma 
situation som du i början, alla är nya.

Nina Hansson är 22 år och tidigare elev på Handelsprogrammet (nuvarande  
Försäljnings- och serviceprogrammet) på NTI Handelsgymnasiet.

“Jag känner verkligen  
att jag fick utvecklas som  

person på gymnasiet”

“NTI inspirerade mig väldigt mycket då lärarna hade egen 
erfarenhet av företagande inom kreativt skapande”
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Öppet hus
22 november 17.00-19.00
14 december 17.00-19.00

14 januari 11.00-13.00
26 januari 17.00-19.00

ntigymnasiet.se/handelsgymnasiet-goteborg/oppet-hus

Elev för en dag
Ta chansen att följa en klass under en skoldag. 
Träffa elever, lärare och ställ alla dina frågor.  

ntigymnasiet.se/handelsgymnasiet-goteborg/prova-pa-dag

Kontakta oss
NTI Handelsgymnasiet Göteborg
St Eriksgatan 3, 411 05 Göteborg

031-10 60 22  |  handelsgymnasietgbg@ntig.se
ntigymnasiet.se/handelsgymnasiet-goteborg


