
POSITIV PÅVERKAN
Minikurs som ger dig metoder och tillvägagångssätt för effektiv kommunikation

Om kursen
Att anpassa sitt beteende i olika sammanhang och
situationer är idag en viktig nyckel till personlig och
yrkesmässig framgång. I denna minikurs får du träna de
viktigaste sakerna för hur du kan nyttja dina naturliga
instinkter till att vara mer kreativ, bli en starkare ledare och
förstå processen för en varaktig beteendeförändring.

Under minikursen kommer du att erbjudas metoder för att
anpassa ditt ledarskap och din kommunikation. Genom
insikt i hur du kan dra fördel av dina naturliga förmågor
kan du skapa en beteendeförändring som skapar
möjligheter. Tillsammans kommer vi att utforska och
utveckla en förståelse för vårt naturliga beteende och hur
vi kan tillämpa dessa insikter i vår vardag.

Efter kursen i Positiv påverkan har du effektiva verktyg
som hjälper dig att påverka andras engagemang och
samarbete. Du har även praktiska metoder för hur du kan
anpassa din kommunikation för att effektivisera
genomföranden och nå resultat.

Kursen håller en hög praktisk nivå och ger möjlighet till
träning, diskussion och samtal. Din medverkan, dina idéer
och dina frågor är därför en viktig ingrediens.

Sagt om kursen
”Betyg 5 av 5! Bra kursledare, praktiska övningar, lokal och
upplägg. Bra och intressant att genomföra en miniperson-
lighetstest.”

”En påläst föreläsare och intressanta gruppdiskussioner
och övningar.”

”Jättebra kurs!”

Skaffa dig insikt och träning i positiv påverkan och hur du kan anpassa ditt beteende för att nå gemensamma
mål. Denna kurs ger dig verktyg för att skapa förståelse för hur olika beteenden påverkar kunder, medarbetare
och andra personer i din omgivning. Genom ett anpassat beteende kan du ge dig själv nya styrkor och
möjligheter både som ledare och som medarbetare.

Ur innehållet
• Hur blev vi såhär?
• Att påverka andras beteende
• Vad krävs för en effektiv och positiv påverkan?
• Praktiska metoder för att anpassa vårt beteende

Extended DISC personprofil
Denna utbildning kan förberedas med en Extended DISC
personanalys som ger dig insikt i ditt eget och dina
medarbetares beteende och kommunikation.

Målgrupp
Minikursen i Positiv påverkan är utformad för alla som vill
hitta effektiva sätt att påverka beteendet hos människor
runt omkring dig, oavsett om den personen är din chef,
anställd, kollega, vän eller familjemedlem.

Kursdatum och pris
Information om aktuella kursdatum och pris hittar du på 
www.academichouse.se

Anmälan
Anmäl dig på www.academichouse.se, tel 08-55 11 21 00
eller kursbokning@academichouse.se.
Anmälan sker i mån av plats.
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