99% av alla problem
mellan människor uppstår på grund av bristande
kommunikation.
Antingen uttrycker inte sändaren budskapet
tillräckligt tydligt, eller så tar inte mottagaren
emot budskapet som det var menat.

Vill du,
•

Känna mer trygghet i att hantera svåra samtal ?

•

Få mer effektivitet i beslutsfattande?

•

Skapa ett arbetsklimat med mer motivation och
arbetsglädje?

•

Bygga långsiktiga och meningsfulla relationer med
kunder, medarbetare och andra?

•

Öka produktiviteten och förbättra resultatet?

Bättre kommunikation ger bättre relationer, som i sin tur ger
bättre samarbeten och bättre förutsättningar att nå de
uppsatta målen.
Jag har haft nöjet att få vara med och utveckla
kommunikationen för både privatpersoner och organisationer,
med allt från ledarskapsträningar till utbildning i stödjande
samtal för volontärer som jobbar med suicidnära.
Jag erbjuder utbildning i form av föreläsningar och workshops
samt coaching, handledning, konflikthantering och medling.

Bättre relationer
bättre resultat!

Utbildning
Föreläsn in g
“L yssna för att förstå”
Vårt största kommunikationsproblem är att vi inte
lyssnar för att förstå. Vi lyssnar för att svara.

Sagt om Ola
”Alla individer, team, företag eller organisationer
som både önskar förbättra arbetsglädjen och
resultaten, bör i minsta fall ha en grundkurs i
kommunikation med Ola.”

I den här föreläsningen får du ta del av grunderna i
effektiv kommunikation. Du får även med dig värdefulla
verktyg att använda i din vardag. 45-90 min.

Anders Thelberg – Norges golfförbund

Kombinera gärna med någon golfaktivitet. Tex
puttävling, clinic/instruktion mm.

”Ola mötte oss som team där vi var och har som
handledare på kort tid gjort underverk för oss
som grupp.”
Ann-Sofie Blixt – Grundare Föreningen Tilia

Workshop “Kommu nikation 2.0”
Som ovan, med mer tid för övningar och
frågeställningar som berör den egna verksamheten.
Speciellt lämpligt när ni bestämt er för att utvecklas
tillsammans som grupp och nå de mål ni satt upp.
Ca 3 tim.

”Jag kommer att ha stor användning för dessa
kunskaper i många olika sammanhang i mitt liv.
Du förklarar väldigt pedagogiskt. Både konkret,
lättsamt och roligt. Stort tack!”
Tommy Karlholm – Volontär Mind

Skräddarsytt program
Kontakta mig för en gratis konsultation där jag
undersöker era behov och ger förslag på hur vi
tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för att
nå de resultat ni önskar.

Kontakta mig!
Ola Tornberg
www.olatornberg.se
info@olatornberg.se
0709-630 478

