



- utveckling genom insikt







Bli framgångsrik - Personlig utveckling
genom mer insikt om hur vi fungerar och
beter oss.
IPU Profilanalys är ett verktyg för att utveckla potentialen hos en
individ, en grupp och en hel organisation. Genom att bättre förstå eget
och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning,
effektivare team, bättre samarbete och personlig utveckling.
IPU Profilanalys är enkel att använda och ger positiva förändringar
genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger.
Passa på att anmäla dig till en spännande utvecklingsdag dag full av nya
insikter om dig själv och andra i din omgivning. Innan kursen kommer
du själv att göra en IPU profilanalys som beskriver din personliga
beteendestil genom att få tillgång till en länk till analysverktyget IPU.
Tillsammans med två professionella IPU konsulter få lära dig mer om
hur du kan anpassa ditt beteende för att bli mer framgångsrik i din
kommunikation och på så sätt nå högre nivåer i den personliga
utveckling

Innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentation av deltagarna och kaffe
Mål och syfte med kursen
DiSC-bakgrund – William Moulton Marston,
Beteendeanalys
Lunch
Personlig utveckling genom en ökad medvetenhet om hur vi
kommunicerar med varandra
Eftermiddagsfika
Fördjupning och praktiska övningar

Målgrupp:
Medarbetare/Team, organisationer, ledare, chefer, ledningsgrupper samt i
personligt utvecklingssyfte.
När: Torsdagen den 9/5 kl. 09.00 - 16.00
Var: Lokal meddelas senare
O.s.a. Torsdagen den 25/4
Pris: 4995:- inklusive moms (exklusive moms för företagare)
(Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika)
O.B.S IPU-beteendeanalys ingår priset (värde 3100:-)
Vill du dessutom ha en personlig återkoppling under 60 minuter efter kursen
erbjuder vi dig detta för en extrakostnad om endast 1.500 SEK. Denna kan
genomföras via telefon eller ett personligt möte.
OBS! Anmälan är bindande. Du kan dock överföra din plats till annan person.
Fakturering sker i förskott.
Hjärtligt välkomna
Lena Hallberg Breitholtz
Hallberg&Breitholtz
0733 - 24 41 86
lena@breitholtz.com
www.hallbergbreitholtz.se

Pia Gunnarsson Pull
Navigera i Balans
0703 - 95 43 25
pia@navigeraibalans.se
www.navigeraibalans.se

