
Vill du bli ännu bättre på: 

•   att sätta mål?
•   att se möjligheter i problem?
•   att varva ner men ändå åstad-

komma mer?

Då kan du anlita mig för ett av 
mina halvdagsseminarier på ditt 
företag.

För att klara sig i dagens arbets-
liv måste man vara en Achiever. 
Arbetsgivarna har inte råd att 
anställa några andra. En Achie-
ver är någon som hela tiden är 
inriktad på att åstadkomma nå-
got exceptionellt – eller WOW! 
som managementkonsulten Tom 
Peters skulle ha uttryckt det.

Men vi förbiser ofta att Achie-
vers behöver stöd för att kunna 
fortsätta prestera. Ska du som 
Achiever klara av att prestera i 
det långa loppet måste du finna: 

1. Mål och Mening 
2. Möjligheter 
3. Mjukhet 

Bengt Elmén, socionom

Jag har arbetat med personalut-
veckling i över tio år. Dessförin-
nan var jag med om att starta upp 
STIL – ett entreprenörsföretag 
som under min ledning växte 
från noll till en årsomsättning på 
40 miljoner kronor på fem år.

Läs mer i boken --->

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 08-6040723, www.bengtelmen.com, mail@bengtelmen.com

Boken kostar 159 kr. Frakt tillkommer.
Sänd mig ......... ex av boken Nå dina mål – med hjälp av en mentor
Kontakta mig för att diskutera Halvdagar för Achievers
Sänd mig mer information om Halvdagar för Achievers

Namn: .........................................................................................................

Arbetsplats: ...............................................................................................

Adress: .......................................................................................................

Telefon: ......................................... Email: ...............................................

Det betyder att: 

1. Du måste veta vart du ska och 
känna att det är rätt för dig. 

2. Du måste se vägen klart 
framför dig utan att alltför höga 
hinder skymmer sikten. 

3. Men du behöver också kunna 
leva i nuet och känna frid och 
harmoni.

Hör av dig så får du veta mer !

Läs mer på: 

www.bengtelmen.com

Eller beställ boken: 

Halvdag för Achievers
Vill du inspireras till att kunna prestera ännu bättre resultat?

Halvdag+.pdf

	Lãsa mer?: 


