
Stort tack för din medverkan!

Läste du nyheterna i morse eller började du den gyllene dispositionen av dygnet med något nytt

och upplyftande?

Det är inget fel att vara nyfiken på nyheterna, men om du ska ta del av dem så kläm in det i mitten

av dagen istället. Jag hoppas att du redan nu har börjat tillämpa positiv priming i din jobbvardag.

Att början och slutet av samtal, presentationer, möten och till och med dygnet - nu och för alltid

kommer att ses i ljuset av "Den gyllene dispositionen". Använd handboken ”Kraftfullt Ledarskap"

flitigt så att ni så småningom har en given mall för feedback, onboarding, offboarding,

krishantering och mycket annat.

 

Har du fler personalansvariga och HR-personer som du vill ha med på resan mot ett mer

Kommunikativt Ledarskap så går nästa tillfälle i Stockholm den 23/5. Det är klokt att säkra

platserna redan nu då ni får gå tre till priset av två när ni bokar innan den 23/12. 

I slutet av handboken har ni  20% rabatt på mina två andra heldagskurser - Härskarteknik och

Presentationsteknik. Årets tappning av dessa är fullbokade men skulle ni vilja slipa er förmåga att

hålla presentationer/möten, samt identifiera och få bort härskarteknikerna från er arbetsplats så

finns det även chanser i vår. 

Har ni kommunikationsutmaningar som behöver en insats relativt snart hjälper jag er gärna på

plats och skräddarsyr utifrån de utmaningar din arbetsplats har. Hör av dig till

gustav@snackasnyggt.se och/eller direkt till mig på elaine@snackasnyggt.se . 

Allt gott så länge och jag säger inte bara "May the force be with you" utan också:

May you give the force with your coworkers!"

Varma hälsningar

Elaine
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