
ÖKAD SJÄLVINSIKT & VERKTYG FÖR  
ETT KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

ett unikt 
ledarskaps-

program

Anna Almberg
Anna är expert inom intern kommunikation, 
föreläsare, utbildare, inspiratör, coach och 
konstnär. Hon är en av Sveriges mest upp

skattade pedagoger inom intern kommunika
tion och ledarskap. Hennes vision är att skapa 

ett arbetsliv där framgång börjar inifrån. 

PRIS
49 000 KR EXKL. MOMS 
• Anmälningsavgift på 10% av
kursavgiften 4 900 kr exkl. moms 
betalas i samband med anmälan.
• 44 100 kr betalas före den 15 
januari. Vid behov kan kursavgiften 
delas upp i två betalningstillfällen.
• I priset ingår fika och lunch. Alla 
våra luncher är ekologiska och hälso
samma. Du bokar och bekostar resor 
och logi till och från kurstillfällena själv.

ANMÄL DIG 
Vi samarbetar med talarförmedlingen 
SAJ som hjälper oss att koordinera 
och sälja programmet. Anmälan gör 
du till stefan@saj.se. Ange special
kost om det är aktuellt.

Din plats är reserverad när du fått 
en personlig bekräftelse via epost. 
Anmälan är bindande. Avbokning 
sker endast mot uppvisande av 
läkarintyg. Vi ser fram emot att höra 
från dig!

...leder andra, kanske är du VD, mellanchef, 
entreprenör eller projektledare

...är nyfiken på att ta nästa steg i ditt ledarskap

...då och då har tappat din energi och undrar

...vill bli bättre på att engagera dina medarbetare

...vill ha inspirerande verktyg för att kommunicera

EN KURS FÖR DIG SOM…

Vi tror på ett ledarskap som börjar i dig själv. Där du är medveten om vad du 
behöver och vet hur du ska tillgodose det. Att stå i kontakt med sig själv för 
att i nästa steg genom kommunikation skapa kontakt med andra. Det här 
unika ledarskapsprogrammet kombinerar dessa två områden – självkänne
dom och kommunikation. Vi vill att du som deltar blir en tryggare och mer 
medveten människa med för mågan att autentiskt kommunicera med dina 
medarbetare.

Vi ser fram emot att träffa dig!
Anna Almberg och Cristina Tscherning

ÄR DU MED? 
PLATS: STOCKHOLM
•10 heldagar 2018
• Endast 16 platser
• Bli en tryggare och 
mer medveten männi
ska med förmågan att 
autentiskt kommunicera 
med dina medarbetare
• Ledning av några 
av Sveriges experter 
på kommunikation och 
personlig utveckling

UR INNEHÅLLET
• Självinsikt för att 
förstå  
mer av vad du behöver
• Verktyg för att lyckas 
med ledarskap och 
kommunikation
• Upplevelsebaserad  
inlärning

DATUM6 & 7 FEBRUARI13 & 14 MARS11 APRIL • 8 MAJ6 & 7 SEPTEMBER12 OKTOBER16 NOVEMBER

Cristina Tscherning
Cristina har lång erfarenhet som coach, 

samtals terapeut och organisationskonsult. Cris
tina utvecklar appar och driver YoSoy Resor – 
båda med fokus på personlig utveckling. Hon 
driver även Mamita Sthlm, en oas med yoga 

och  samtal, vid sidan av konsultyrket.


