Följ med på en Mötesresa
För dig som vill hitta kraften i en hållbar möteskultur och få effektiva digitala möten
Detta tillfälle ger dig grunderna för effektiva (digitala) möten.
Du får inspiration, kunskap och konkreta verktyg för att kunna förbereda,
planera och leda engagerande och effektiva möten, fysiska liksom digitala.
Du kommer även få kunskap och konkreta verktyg hur du kan
skapa en hållbar möteskultur i din organisation.
• Kostnaden för möten och hur man kan mäta effekten
• Hur värderingar och ledarskap kan levandegöras genom era möten
• Möten som stärker och ökar er målppfyllelse
• Framtagande av rätt mål och rätt syfte, som lägger grunden till ditt möte
• Konkreta tips för hur du förbereder och planerar ett möte för maximal effekt
• Agendan – en bra mötesnudging
• Optimala inledningar och avslutningar på dina möten
• Metoder och verktyg för att skapa engagemang och delaktighet
• Framgångsfaktorer för digitala möten

Utbildningen är digital och genomförs i
Zoom och leds av Micke Darmell och
Heléne Arvidsson

Micke Darmell

Heléne Arvidsson

Micke är Sveriges mötesevangelist nr 1.
Han har satt möteskulturen på agendan i Sverige och
är grundare av Möteskulturdagen som i år arrangeras
för 14:e året i rad.
Han är även föreläsare och författare.

Heléne har arbetat som chef och ledare i 20 år.
Hon har svart bälte i ledarskap och intern kommunikation. Hon har var finalist i Årets Framtidschef och hon
blev Årets General Manager inom hela Scandickoncernen 2017.
Sedan 2018 är hon VD för gr8 meetings vars mission
är att bidra till bättre möten i organisationer och mellan
människor.

MÅLGRUPP: Chefer/ledare, mötessamordnare, assistenter och administratörer som planerar möten
DATUM OCH TID: 20 augusti kl 09.00-15.00, inkl pausar och lunch kl 12.00-13.00
PRIS: 2 450 kr + moms
UTBILDNINGEN GENOMFÖRS I ZOOM och leds av Micke Darmell och Heléne Arvidsson

FRÅGOR: Ring Heléne på 079-100 44 75
ANMÄLAN GÖRS TILL: helene.arvidsson@gr8meetings.se eller på telefon
BETALNINGSVILLKOR: Faktura skickas vid anmälan

gr8meetings.se

