Olof
Röhlander

–Årets föreläsare
2009

Tisdag 15 februari 2011
08.00 – 10.30
Västra Trädgårdsg. 11 A
Stockholm
(Mittemot Kungsträdgården)
Seminariet är

kostnadsfritt!

Anmälan:
mejla till frukost@brikke.se
eller ring Martin Klasson på
073-325 07 45.
OBS! Frukostföreläsningen är helt kostnadsfri för dig. Men då antalet platser
är begränsade debiteras du 250 kr exkl.
moms om du inte nyttjar din plats utan
att meddela förhinder.

Självcoaching© ger:
• Kostnadseffektiv utveckling
• Kvalitetssäkrad utveckling
• Mätbara gruppresultat

+43%
+41%
+31%
+25%
+22%
+18%
Motivation i arbetet

Mental hälsa

Fysisk hälsa

”nyttiga
och positiva
tankar”

Dags
att väcka
potentialen!
”många
glada skratt”

Ett frukostmöte för framgång och välmående!
Förbered dig på en mycket innehållsrik frukost! Du kommer bland annat få veta hur du skapar bestående utveckling och handleder dina medarbetare att bli sin egen
bästa coach. Dessutom erbjuder vi inspiration och verktyg
från årets föreläsare!
Hur når man sin fulla potential?
Brikke förklarar hur man uppnår bestående utveckling,
effektivitet och lönsamhet! Det nya konceptet Brikke4U
sätter bitarna på plats genom att förena affärsprocessen
med den individuella utvecklingen.
Vad skulle 40 % ökad motivation innebära?
Du kommer att förstå varför det webbaserade programmet Självcoaching© spridits mycket snabbt över hela
Sverige det senaste året! Verktyget används av stora
företag och organisationer inom verksamhetsutveckling,
omställning och rehabilitering.
Tänk om det blir som du tänker - vad har du då tänkt?
Som avslutning bjuder vi på en inspirerande föreläsning
med Olof Röhlander, årets föreläsare 2009!

“oerhört
inspirerande”

Program:
08.00
Frukost och mingel.
08.30
Från nuläge till önskad
målbild.
Brikke 4U visar vägen.
09.00
Självcoaching©
Ett nytt unikt webbaserat
coachingprogram.
09.30
Det blir alltid som man
tänkt sig!
Olof Röhlander bjuder på
inspiration i världsklass!
10.30
Avslutning.

Mål och målstyrning

Olof Röhlander, mental styrketränare är en av Sveriges
populäraste föreläsare. Olof
har tidigare givit ut Dvd:n
”Peptalk” och är nu högaktuell med succéboken ”Det
blir alltid som man tänkt sig”.
www.upphopp.se

Tommy Elofsson och Björn
Granlund, Mentor AB har
utvecklat det webbaserade
programmet, Självcoaching©
i samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan. Självcoaching© rekommenderas
av organisationen Ledarna
för coaching och verksamhetsutveckling.
www.mentorab.se
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Trivsel i arbetsgruppen
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Kurt Hörnqvist och Martin
Klasson, Brikke AB erbjuder
en metodik som får företag att
uppnå mål baserat på verksamhetens och organisationens
fulla potential.
Brikke 4U är ett helhetskoncept
för att på ett kontrollerat sätt
nå en lönsam och bestående
utveckling.
www.brikke.se

