Ladda din organisation med Positiv energi
tillsammans med Amanda på Sandhamns Seglarhotell,
i en fantastisk miljö –året runt!
Satsa på en positiv kurs som leder till goda resultat,
genom personalens vilja, engagemang och
en klok målsättning.
Skapa din unika konferens där ni får använda alla era
sinnen, skratta samtidigt som vi tar fram konkreta
VERKTYG att ta med er hem. Föreläsningar – Samtal
– Aktiviteter (fototävling, fika ute på stranden,
brännboll, kubb) inne och ute.
Jag pratar alltid om hur viktigt det positiva tänkandet är och påvisar
vilken skillnad det blir om vi fokuserar på lösningar istället
för problem. Den egna viljan påverkar och styr individens,
och då också företagets resultat – mer än någonting annat.
Vad innebär utveckling? Det är svårt att prata organisations
utveckling om man har fastnat i gamla och trygga värderingar.
Cirka 50 % av oss vuxna pratar gärna om våra så kallade
sanningar och har svårt att tänka om. Jag använder därför
bland annat humor och skratt, eftersom det frigör ämnet
serotonin gör oss smartare och mer kreativa.
Hur vi kommunicerar är viktigt eftersom det påverkar vårt
resultat. Tillsammans kommer vi fram till vad bra möten betyder
för er. Delaktighet och förståelse leder till engagemang, solidaritet
och en stark VI-känsla, så håll alltid dialogen öppen!
Att sätta uppmätbara mål är bra så att vi vet vart vi ska. När vi
har kommit fram kan vi uppskatta att vi har hamnat där samtidigt
som vi kan mäta resultatet. Kursens innehåll, tid och frågeställningar
är alltid individuella och handlar om era specifika behov.
Tid och kostnad: Två tim (min.) – 10 000 kr, heldag 17 000 kr,
exkl moms. Fler aktiviteter ingår i heldagspriset.
Ring! Så hjälper jag dig med upplägget (inget bokningskrav)
och förhoppningsvis så ses vi snart i underbara Sandhamn!

Här är några kommentarer från företag
jag samarbetat med och som gjort mig
väldigt glad – tack! Läs mer på min hemsida.

”Amanda är en som vet vad hon talar
om – hon har varit där – dit man inte
vill komma! När man lyssnar på henne
får ordet stress en annan innebörd.
Men framförallt är Amanda vad hon
kallar sitt företag – Positiv Energi –
och dit vill man gärna komma!”
Lasse Wessman, VD KunDskapshuset

”Amanda föreläste för våra kunder. En
fantastisk eftermiddag som de pratar om
än idag. Amanda har en förmåga att fånga
sin publik på ett enastående sätt och hon
pratar om det som berör just dem hon har
framför sig. Hon bjuder på allvar blandat
med mycket humor. Man får något inom sig
att bära med sig. Jag kan varmt rekommendera alla att gå på hennes föreläsningar.”
Lena Ledarp, SCA Hygiene Products Tena

”Mötet blev positivit tack vare Dig Amanda!
Det var Du som ställde frågorna.”
Erik Penser

Välkommen att höra av dig!

Amanda Thunberg
0733-60 03 47
amanda@positivenergi.se
www.positivenergi.se

Kunder och samarbetspartners .................................................................................
• Kungliga hovet • Regeringskansliet • TeliaSonera • Karolinska Sjukhuset • Yasuragi Hasseludden • Handelshögskolan • JM
• Ernst&Young • Värmdö kommun • OK Q8 • Nacka kommun • SHR Sveriges Hotell & Restaurang Företagare • Uppsala kommun
• Folkets Hus & Parker • Scan • Distriktstandvården • NCC • Skruf snus • Posten • Pfizer • Karlskoga kommun • Afa Försäkring
• Trafikkontoret • Vetenskapens Hus (KTH, SU, KI) • Allers förlag • Scandic • Svensk Fastighetförmedling • Länsförsäkringar
• Tena • SC Johnsson Scandinavia • LR Real Estate Asset Management AB • Ståhl och Partners • B-right • Kulturskolan/smok
• Östra mellansverige • Boo Gårds Skola • Ektorps Öppna förskola

