KAN EN WORKSHOP
VARA INDIVIDANPASSAD?

Kortfattad information om
vara individuella workshops

V

Antal deltagare: 1 per workshop (2 st i undantagsfall)
Upplägg: a) Frågeformulär
Vi skickar ett frågeformulär till deltagaren där vi
bl.a. frågar om vilka behov han/hon har m.a.o.
vad de vill bli bättre på.

i erbjuder företagare och anställda i
Stockholms Län, individanpassade
workshops där vi anpassar utbildningen
till deltagarens behov.

Vi har sett att många utbildningar är för
långa och ofta innehåller delar där deltagaren har kunskaper sedan tidigare
eller att de inte har behov av just den
delen av kursen.
värde för deltagaren
• Praktiskt inriktad och anpassad
till deltagarens behov.
• Tidseffektiv.
• Slippa passa in kursdagar.
• Kursa när behovet uppkommer.

Våra individanpassade
ämnesområden
• Öka din försäljningsförmåga.
• Förädla din presentationsteknik.
• ”Jag som blivande arbetsgivare”
Vad gäller?
• Förädla kundlojaliteten och ge
professionell service.
• Skapa en ”Masterplan” i syfte att
planera framtiden i det egna företaget.
• Skriva en anpassad kreditansökan.
• Förädla din relation och kommunikation (internt och externt).

b) Packar resväska
med vad som skall göras och reser till de stationer
(ämnesområden) som är anpassad till behov/
önskemål.
c) Vi träffas 2 x halvdag
med 2--3 veckors mellanrum
första halvdagen

är lärande, tips, tricks samt uppgifter som
deltagaren skall testa tills vi ses vid nästa träff.
andra halvdagen

går vi igenom de erfarenheter de fått och vad
som fungerade och inte fungerade och finslipar/
anpassar till deras verklighet.
Plats: Efter överenskommelse
Pris: Beroende ämnesområde
Dokumentation: Ingår
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Om oss
Vi är en grupp erfarna seniora konsulter kunniga inom affärsutveckling och utbildning till företag och företagare. Vi har mycket bred
erfarenhet av att hantera förändringar inom företag och organisationer. Vi skapar medvetenhet. ”Medvetenhet är första steget till
en förändring”. Vi lär er konsten att skapa win/win business både
internt och externt.
Vår målsättning
• Vi vill att fler företag arbetar mer med kommunikation, humor
och medmänsklighet. Detta sker t.ex. med att öka de anställdas
själv-insikt och att de ser sitt beteende i olika situationer.
• Vår roll är att synliggöra, för att sedan coacha individen/teamet/
ledaren att agera mer professionellt både internt och externt.
• Vi effektiviserar kommunikation med att t.ex fokusera på vad som
skall göras i stället för vad som är gjort och se möjligheterna i
våra olikheter.
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