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Syfte
Välkommen till Lev Din Potential.
Under ett år fördjupar, förädlar och förändrar du din verksamhet på ett hållbart och meningsfullt sätt med
ett team företagare. Ni gläds åt varandras framgång och peppar, lyssnar och lotsar genom motgång.
Gruppen leds av två erfarna affärs-och ledarskapskonsulter.

Upplägg

Plats

Inledande internat 3 dagar
Ni lär känna varandra i nya konstellationen och bestämmer
eget fokus framåt för året
6 dagar, 10 - 17
Vi arbetar med dagens tema samt coach och pepp av
varandra. Datum bestäms på första träffen.
Personlig coachning, 3 ggr á 2 timmar
Fysiskt eller digitalt möte med Lucia eller Bosse.
Buddies telefonpepp
Ni stöttar varandra mellan mötena.
Avslutning internat, 1 dygn
Vad har hänt, vad jag har lärt och hur jag går vidare!

KURSLEDARE
Lucia Severed är ledarskaps-och hälsocoach.
Lucia har tränat entre- och intraprenörer i Sverige och
internationellt med fokus på visions- och målstyrning,
lärande team, nätverk och ledarskap. Hon har varit VD för
några mindre bolag. Hennes utbildningar är Jur kand,
Psykosyntes, Yogaledare och Ayurvedisk hälsocoach.
Bo Severed är managementkonsult och konstnär.
Bo har varit verksam som VD inom Stenakoncernen och
andra internationella bolag i många år. Han arbetar nu
som samtalspartner i affärsutveckling och som mentor för
VDar. Han har examen i internationell ekonomi, utbildning i
Psykosyntes samt fem års konstnärsutbildning.
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Vi är främst i Göteborgstrakten

DELTAGARE
Du är företagare eller står på
gränsen till att starta, är van att
driva verksamhet och har en
beslutsfattande roll. Du vill fördjupa,
förändra eller förädla din affär på ett
hållbart och meningsfullt sätt.

ANMÄLAN
& Pris
Kontakta Lucia på lucia@kkikk.se
eller 0703321320 för frågor och
bokning.
Pris När du fått din plats bekräftad
skickar vi faktura på anmälningsavgift,
3000 kr exklusive moms. Pris inklusive
anmälningsavgift är 14 900 kr
exklusive moms, internat och lunch vid
gruppmöten. Full betalning görs före
kursstart. Anmälningsavgiften
återbetalas inte vid avbokning

