”När du vill vara i ditt
bästa jag, kunna nå
resultat och veta hur
du ska göra.”
Niklas Larsson,
Manager Aimpoint

www.flowpartner.se

NLP Business Practitioner
Vill du delta i en utvecklingsprocess och kunna bidra mer mot hållbara resultat?
Få in mer glädje och engagemang i ditt personliga ledarskap och din kommunikation?
Utveckla dig själv och kunna påverka i en positiv riktning?
”Tänk dig ett hjul, ett hjul som ska rulla. Mitt i hjulet finns ett nav.
Utan nav blir det inte men helt enkel färd. Du får jobba med navet, det som får hjulet att snurra.”
Alla utbildningar är ungefär likadana, UNDANTAGET är de som inte är det.
Det här är utbildningen för dig som dagligen behöver påverka i din yrkesroll
och behöver goda relationer för att genomföra ditt arbete.
Du är kanske säljare, coach, ledare, HR, projektledare, kommunikatör eller
tränare. Du tror att det finns andra sätt att göra saker på genom nya
perspektiv, större flexibilitet, kunskap om beteenden och situationsanpassning.
Du får träna på verktyg och förhållningssätt från NLP och andra utvecklande
modeller som hjälper dig och de du jobbar med att skapa en kultur med
glädje, resultat och tydlighet. Du ökar din förmåga att hantera pressade
situationer, hjälpa dig själv och andra att uppnå uppsatta mål, och tydliggöra
vad som är viktigt.

De fyra utgångspunkterna
för framgång:
• Vad ska skapas?
• Hur behöver du agera?
• Vilken feedback blir viktig för
att veta om du når ditt resultat?
• Hur gör du för att finjustera
eller förändra?

Om NLP Business Practitioner
Här stannar ingen pärm i bokhyllan. Du tränar direkt på din utbildning, därför
innehåller den korta teoripass och mycket praktik. Efter utbildningen kan
du även gå kortare fortbildningspass. Allt för att det ska hållas levande och
ständigt utvecklande.

Utbildare

Under din utbildningstid får du ta del
av Lotta Bengtssons och hennes
teams samlade kunskaper och erfarenheter från olika projekt och förändringsarbeten i företag. Du träffar också
andra som har gått utbildningen som
berättar hur de använt sin kunskap i
vardagen.

Plats

Stora Tomegatan 16A, Lund

Pris

54.700,- ex moms.
Utbildningen kräver inga förkunskaper. Det är individuell utveckling, så du
är inte beroende av gruppen för att
utvecklas.

Anmälan

info@flowpartner.se eller ring
0709-45 47 02

NLP - nycklar för framgång
NLP står för Neuro Lingvistisk
Programmering och är ett
samlingsnamn för en uppsättning kraftfulla modeller av
effektiv kommunikation,
strategier och tekniker inom
förändring och utveckling.

Vi använder metoder
och tekniker som gör
din inlärning lustfylld
och energirik.

Du kommer som en bonus få jobba tillsammans med andra i en coachinggrupp som du
delas in i under utbildningen. Mellan modulerna coachar och utbyter ni erfarenheter
med varandra. Ni har en träff mellan varje modul. Allt för att öka på ditt lärande.

Innehåll
MODUL 1:

Coachande förhållningssätt från A till B
Coachingens grundstenar från nuläge till
önskade resultat.
Relationens betydelse
Aktivt lyssnande
Frågor skapar riktning och kraft
Feedback, bränsle till förbättrade resultat
Skillnad mellan information och coaching

MODUL 2:

Ditt personliga ledarskap och nycklar för
att må bra och gå bra
Hantera ditt sinnestillstånd
Ditt inre feedbacksystem
Nycklar för ännu mer ”må bra” i vardagen
Stresshantering

MODUL 3:

Tydlig kommunikation
- förstå och bli förstådd
Vad du säger och hur du säger det spelar roll
Frågor för förtydligande
Skapa mervärde i dina presentationer
Motivation och förståelse

MODUL 4:
Viktigt och sant
Dina värderingar är viktig kompass
Antaganden om hur saker och ting förhåller
sig är både hjälpande och stjälpande
Att tänka strategier är en väg till förändring
MODUL 5:
Att jobba i/ med team och förändring
Förändringens olika faser
Hur skapar du motivation
Systemets förändringsdelar
En arbetsmodell som tar er från vision till
handling
Nycklar för svåra samtal
MODUL 6:
NLP-certifiering och nästa steg
Sammanfattning av testning av teoretisk
och praktisk kunskap
Redovisning av projekt
Certifiering i INLPTA
INLPTA

NLP Business Practitioner

”Få insikter i hur man fungerar
och att man själv kan välja hur
man vill behandla sig själv och
bemöta andra. Defintivt utbildningen för dig som vill lära sig
hur man ska lyckas i allt. Privat
och professionellt.”

www.flowpartner.se

Mi Åberg, Coordinator,
Tetra Pak

”Jag ville ha tips och trix till mitt
ledarskap, trodde jag skulle få lite.
Vad fel jag hade! Jag fick mycket mer.
Min kommunikation har utvecklats.
Jag tar mig an utmaningar och förändringar på ett annat sätt. Jag tänker i utvecklande resultat och fokuserar på det positiva med förändringar.”
Martin Sevelo, Senior Supply,
Tetra Pak

