
Antingen arbetar du 
med utveckling 
eller så arbetar du 
med avveckling



Inspirationsföreläsning + ledarskapsutbildning

Nu är det viktigare än någonsin att lyckas bra med ledarskapet. Därför 
erbjuder jag dig en kombination som låter ert arbetsteam gå från att 
leverera bra till att leverera i världsklass: 
 
Digital eller fysisk inspirerande föreläsning 

och 

Tillgång till min onlineutbildning i ledarskap 



Vad ledare säger om mina föreläsningar 
och utbildningar 
“Jag gick i höstas en fantastisk ledarskapskurs med Peppe. Jag har i hela mitt vuxna liv gått många 
ledarskapskurser och haft många roller i yrkeslivet där det prövats praktiskt. Men måste säga att denna kursen 
levererade rätt långt över förväntan. Peppes genuina äkthet ihop många egenupplevda situationer där ledarskapet 
fått testats ordentligt, gjorde att kursen ihop med stor portion av kunskap i ämnet blev mycket bra. Tänker 
fortfarande på kursens innehåll snart 3 månader efter kursen, den gav bestående intryck. Högsta betyg.” 
Peter Hasselskog Bredesen 

“Under din kurs fick jag tillbaka tron och hoppet till min egen affärsidé. Jag kände rötterna vakna till liv inom mig 
och kom i kontakt med varför jag gör det jag gör, vad jag vill och vad jag känner att jag kan och vill bidra med i 
världen och för människor. Vad kan vara större? Stort, varmt, innerligt tack Peppe!” 
Lena Gennerud 

“Tack Peppe, din föreläsning levererade över all förväntan. Den var rolig, utmanande, överraskande och lite sorglig. 
Du bjöd verkligen på dig själv samtidigt som du kom med nyttiga budskap som alla behövde höra. Alla var så nöjda 
och ville att du skulle prata ännu längre. Vi kommer att rekommendera dig till alla som vill ha en pepp-föreläsning!" 
Sara Pontander 



Föreläsningen

Del 1: Insiktsfullt om hur du skapar ett framgångsrik 
arbetsteam 

Föreläsningen handlar om hur du får ett arbetsteam 
att gå från att leverera bra, till att på kort tid 
leverera resultat som du inte ens själv trodde var 
möjliga. Här får du lära dig hur ni kan skapa en 
engagerad arbetsgrupp som gör allt för att 
tillsammans nå era uppsatta mål. 
  
Del 2: Presentation av onlineutbildningen i ledarskap 

Här går jag igenom de åtta stegen som utbildningen 
är uppbyggd på och som gör att du kommer öka 
dina chanser enormt i ditt kommande ledarskap. 
Utbildningen innehåller både filmer, 
inlärningsmaterial, exempel från verkligheten, 
övningsuppgifter samt delprov.



Vad ledarna får träna på



Vad ledarna får med sig

Workbook Diplom



Investering

Detta ingår i utbildningen 

• Föreläsning i två timmar om ledarskap 
• Personlig tillgång till onlineutbildningen under ett år 
• Två uppföljningstillfällen: efter halva utbildningen och vid examinationen 
• Diplom till alla ledare som genomfört utbildningen 
• Nerladdningsbar workbook 

Pris vid förfrågan - kontakta oss!


