
STRAND ACADEMY
STRAND HOTEL

AGERA KOMMUNIKATION

Underhållande,rappt

och inspirerande!

8 september 11.45–13.00 
Johanna Sawalha 
Executive coach

Att ge feedback 
och effekterna 
av det 
Alla vet det. Feedback är ett 
mycket kraftfullt verktyg. Om den 
ges och tas emot på rätt sätt så 
stärker den individen och hela 
arbetsplatsen.
Och återkoppling från kunder är 
många gånger avgörande för att 
kunna stärka sin konkurrenskraft. 
Men vad är egentligen konstruktiv 
feedback och hur kan vi konkret 
jobba med det? Svenska Johanna 
har i många år bott och arbetat i 
U.S.A som rådgivare och coach åt 
chefer och ledningsgrupper, men 
är nu verksam i Sverige. I hennes 
arbete har feedback varit det 
centrala verktyget för att få 
hennes uppdragsgivare att växa.

6 oktober kl. 11.45–13.00 
Klara Kviberg    
processledare

Jag blir så trött! 
- vad som krävs för
innovation och
förändring
Världen förändras allt snabbare. 
Samtidigt blir den alltmer högljudd. 
Vilka konsekvenser får det på vår 
innovationsförmåga och anpass-
ning till den tid vi lever i? 
Klara Kviberg, VD för Colabx, delar 
med sig av sina erfarenheter och 
vad som krävs för verklig 
förändring. Klara arbetar som 
processledare och är utbildad på 
HyperIsland och har tidigare bl a 
arbetat på Doberman.

10 november kl. 11.45 - 13.00
Malin Hammarén + gäst 
Moderator: Marcus Höök

Service i 
världsklass!?
Är service på toppnivå något som 
alla kunder förväntar sig oavsett 
bransch? Hur står sig det 
personliga bemötandet i en allt mer 
digitaliserad värld? Hur kan en hög 
servicenivå bidra till behålla, stärka 
och utöka våra relationer till vår 
omvärld? 
I ett samtal, med Gotland som 
utgångspunkt, diskuterar vi vad 
som krävs för att nå service i 
världsklass och vilka vinster det kan 
ge.

8 december juni 11.45–13.00 
Pierre Tafvelin  Skådespelare 

Griniga gubbar 
och vad man gör 
åt dem
De kan dyka upp när du minst anar 
det - griniga gubbar. Men när blir 
man en sån och varför? Och om de 
griniga gubbarna får bestämma, hur 
skulle världen se ut då?
Skådespelaren Pierre Tafvelin, bl a 
Kristina från Duvemål, Beck, med 
kollega bjuder på en garanterat 
varm, personlig lunch med stor 
igenkänning och många skratt. En 
tidig julklapp från SA till alla våra 
gäster!

Pris: 
195 kr exkl. moms 
för lunch och föreläsning

Boka på: 
0498–25 88 01 eller 
sa@strandhotel.se

195 KR
FÖRELÄSNING

+LUNCH

Strand Academy – ett samarbete mellan Strand Hotel och några av 
Sveriges mest uppskattade utbildare och föreläsare inom kommunikation, 
hälsa och personlig utveckling.

STRAND ACADEMY 
STRAND HOTEL 
STRANDGATAN 34 I VISBY

INSPIRATIONSLUNCHER HÖSTEN 2017 




