
STRAND ACADEMY 
STRAND HOTEL

AGERA KOMMUNIKATION

Underhållande,rappt

och inspirerande!

9 februari  kl. 11.45–13.00 

Jerker Swande
Föreläsare och utbildare

Kan kroppsspråket 
påverka vår 
marknadsföring? 
Genom att förstå och använda oss 
av de koder och signaler vi 
människor använt oss av i 
tusentals år kan vi påverka andra. 
Jerker Swande, författare och 
regissor, föreläsar och utbildar 
chefer och ledare om 
kroppsspråkets betydelse.

9 mars kl. 11.45–13.00 

Ann Westfelt
Konsult inom kommunikation 
och strategi

När samarbetet 
gnisslar!
Vad är det som gör att en grupp har 
svårt att samarbeta och leverera 
trots att rätt kompetens finns? Har 
det med personligheterna i gruppen 
att göra? Hur hanterar man det? 
Ann ger dig konkreta tips och 
inspiration kring hur du kan bidra till 
att samarbetet fungerar  - på 
arbetet, i familjen och på fritiden.

13  april kl.  11.45 - 13.00

Henrik Bergqvist, en av 
grundarna av Pickit 

Start-up företag 
- kan vi lära av dem?
Om vi ska ta med oss några 
trendord från 2017 så är "Start-up" 
ett av dem. Men vad betyder det 
egentligen? Vilken typ av företag 
är det och vad kan vi lära av dem? 
Under den här lunchen får du 
träffa en av grundarna, Henrik 
Bergqvist till ett start-up företaget 
Pickit, som berättar om sin resa 
och vad mer traditionella företag 
och organisationer kan lära av 
start-up-världen.

1 juni 11.45–13.00

Magnus Reinfeldt
Föreläsare och utbildare 

Hur blir man 
jämställd?
Magnus blandar kåserande med 
fakta om våndorna att försöka bli 
mer jämställd. Han utgår från egna 
erfarenheter och ansträngningar att 
vara, leva och agera mer jämställt.
Magnus är  konsult och utbildare 
inom bl a ledarskap, och hans 
ambition är att leva som han lär: 
både i sin yrkesroll, som make och 
pappa.

varm, personlig lunch med stor 
igenkänning och många skratt. En 
tidig julklapp från SA till alla våra

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, 
ledarskap, hälsa och personlig utveckling.

STRAND ACADEMY 
STRAND HOTEL 
STRANDGATAN 34 I VISBY

INSPIRATIONSLUNCHER VÅREN 2018 

4 maj 11.45–13.00 

Martina Brandt
Kommunikation- och 
organisationskonsult

Det gränslösa 
(arbets)livet
Det nya arbetslivet innebär ökade 
möjligheter för stimulans, 
utmaningar och utveckling. Med 
ökad flexibilitet ställs helt andra 
förväntningar på oss. Hur påverkar 
det oss att ständigt vara 
tillgängliga? Var drar vi gränsen 
mellan arbete och fritid? Martina 
delar med sig av sina tankar kring 
tillgänglighet och hållbart arbetsliv.




