
Väx som företagare 
och chef
Detta förutsätter bl a att  
Du vet mer om vem Du är  
och hur Du kommunicerar  
Ditt budskap.

Vi vet att det finns en mängd bra  
utbildningar i personlig utveckling.

Vi vill nu gå  
ett steg längre

Vad är Din drivkraft?  
Är det ekonomisk  
vinning?  
Har Du företagets/ 
avdelningens bästa  
för ögonen?  
Vill Du få ditt/Ert  
företag att expandera 
optimalt?

Oavsett vilken  
drivkraften är, tycker  
vi att tiden är mogen 
att ställa frågorna:

Hur kan Du erövra 
styrka nog till att kunna 
förmedla Ditt budskap 
utifrån den Du är och 
Din egen vision?

Hur ska Du kunna  
stimulera Dina  
medarbetare till  
att se/förstå Din  
intention och vara  
villiga att bli  
delaktiga i den?

Wiggo Lindgren  
har som erfaren jurist lång 
erfarenhet av föredragningar 
av mål och ärenden. Genom 
sitt företag Cleverminds 
KB har han nu också under 
senare år medverkat i olika 
sammanhang där utbildning 
inom kommunikation och 
presentationsteknik stått  
i fokus. Han kan också lära 
ut hur man effektiviserar sin 
dag.
Tel: 0706 17 87 12

Vi erbjuder en utbildning som tar sitt avstamp utifrån individen.  
Vi använder oss av IDI, Interpersonal Dynamic Inventory, för att  
kartlägga hur vi individuellt fungerar i sociala sammanhang.  
Profilen ska fyllas i före kursstart och sker via webben. 

Hela utbildningen är upplagd med en blandning av föreläsningar,  
praktiska övningar och reflektion, och vänder sig till Dig som  
kommit en bit på väg. 

Utbildningen börjar i internatform på konferensanläggning.  
Därefter träffas vi varannan vecka.

Dag 1 och 2  Internat 
Samling kl. 08.30 med kaffe på konferensanläggningen. 
Återkoppling av IDI - profilerna.
Lyssna, tala och gör Dig synlig - Konsten att kommunicera  
Ditt budskap, utifrån Din personprofil. Du får lära Dig hur Du väcker  
och behåller engagemanget. Kvällsaktivitet – en positiv överraskning. 
Avslutning ca 16.30 dag 2.

Dag 3 
Mental tuffhetsträning – Denna dag kommer att handla om hur  
Du med mental träning lär Dig att våga mer. 

Dag 4 
Fördjupning av Lyssna, tala och gör Dig synlig nu även med hjälp  
av videokamera. 

Dag 5 
Mediaträning – hur Du företräder och skyddar Ditt företag i trängda lägen. 

Kursen kommer även att hållas som veckointernat under sommaren.   
Vill Du veta mer gå in på www.panther.se. 

Rico Rönnbäck,  
skådespelare känd bl.a. 
från Dramaten och TV. 
Han har även utbildat 
sig till samtalsterapeut. 
Båda yrkeserfarenheterna 
är ultimata kommunika-
tionsformer som har 
omvandlats till en  
lättillgänglig utbildning  
i kommunikation.
Tel: 0704 43 61 96

Lisbeth Wigström
Lisbeth är beteendevetare 
och arbetar framför allt 
med ledar- och organisa-
tionsutveckling, konflikt-
hantering och företagsråd-
givning genom sitt företag 
PANTHER AB. Lisbeth har 
också lång erfarenhet av 
arbete inom offentlig 
sektor som bl a ledare.
Tel: 0703 74 47 88
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