
      

Vi är förväntansfulla att få 
jobba med er! 

 

Att se alla våra kunders individuella potential och 
möjligheter samt för varje organisation och företags 
växkraft till att nå sin dröm och mål! 

 Det är lätt att fastna i det dagliga och operativa. Vi 
hjälper er att se och få insikt och att finna fundament 
och helhet i liv, ledarskap och organisation.  

Vi är tacksamma för förtroendet från mer än 500 
företag och organisationer och 1000 ledare som vi 
tränat i Norden. 

 

Vi är passionerade för människor och 
sammansättningar av människor. Styrkan i olikheterna 
av människor som gör att vi når resultat tillsammans.  
Vi tror på passionerade ledare och medarbetare. 

 En av våra viktigaste ledstjärnor är att 
hjälpa er att få gå från tanke till handling.  

Att kunna implementera insikterna för att nå 
bättre resultat som individer, organisation 
och aktör inom ert verksamhetsområde. 

Vi jobbar med ”blended learning” för 
högsta pedagogik och inlärning för er  
som kund. 

 
 

 
Låt oss boka ett möte! 
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För att du ska växa och få den effekt du är i behov av är det viktigt att du får den 
coachning som just du är i behov av. Därför erbjuder vi olika typer av tydliga 
kompasspaket. Vi är tacksam att våra 500 kunder och 1000 ledare säger i sina 
utvärderingar att 9.1 av 10 rekommenderar oss till andra kollegor.  
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UTBUD FÖR ORGANISATIONER 
 

För dig som leder flera medarbetare i mellanstora och större företag har vi tagit fram 
strukturerade och tydliga program med handlingsplaner som skräddarsys för din 
organisation. Med mer än hundra nöjda chefer vet vi betydelsen av att ha rätt verktyg och 
rätt uppföljning. 
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DIGITAL UTBILDNING & PERSONLIG COACHING 
 

Vi erbjuder paket med digital utbildning som du kan starta direkt för att sedan följa upp med personlig coaching 
som tillval. Brons paket är digital utbildning. Silverpaket är digital utbildning och coaching. Guldpaket är digital 
utbildning och coaching. Dessa kurser är väl beprövade med många referenser och kunder. Klicka på produkten 
för att läsa mer och se en trailer:  
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Tre olika kurspaket 

 
 - Skapa din egen skräddarsydda kurs med digitala utbildning med coaching. 
Många kunder hos oss väljer ”Blended learning” för högsta inlärning och att 
skapa nya vanor och få prova varje verktyg man fått se på utbildningen i det 
dagliga arbetet. 
 
 

Arbetsledarkurs  

Där Projektledarkompassen, Kommunikationskompassen, Arbeta smartare ingår 
digitalt samt coaching efter var tredje-fjärde digitalt pass. Du får beprövade 
verktyg och klar analys. Du ser 3 avsnitt och sedan möter du din lärare i 
coaching sedan ser du avsnitt 4-6 och nästa coaching. Avsnitt 7-9 och sedan 
coaching och avsnitt 10-12 och sedan coaching.   
 

Projektledare +  
Där Projektledarkompassen, Kommunikationskompassen, Arbeta smartare, 
Presentationsteknik med genomslagskraft, Säljkompassen och 
Kommunikationsstrategi ingår digitalt samt coaching efter var tredje digitalt pass 
30-60 min.                   
 

Ägare, Ledare & Chef 
Där Ledarskapskompassen, Projektledarkompassen, 
Kommunikationskompassen, Arbeta smartare, Presentationsteknik med 
genomslagskraft, Arbetsglädje och Positiv stresshantering ingår digitalt samt 
coaching efter var tredje-fjärde digitalt pass 30-60 min. På zoom eller live.                 
 

Investering:  
När du bokar någon av dessa paket; Ägare, Ledare & Chef, 
Projektledare +, Arbetsledarkurs så erhåller du 15% på priset. Är ni flera 
som bokar dessa paket så samtalar vi om ett paketpris för ert företag 
eller organisation. 

 
Lägg upp era nyckelledares program redan idag med oss för 
träning varje vecka i korta pass. Skapa din egen skräddarsydda 
kurs med digitala utbildningar och coaching samt live utbildningar 
och föreläsningar. Kom med förslag. 

 
 Se trailervideos och mer info på: www.foretagscoach.se 

 
 

https://foretagscoach.se
https://foretagscoach.se
https://foretagscoach.se
https://foretagscoach.se

