Allt är möjligt, vi vet inte om det i förväg bara…
Nu kan kunderna beställa digitala
föreläsningar av och med Annika R Malmberg

Allt är möjligt, vi vet inte om det i förväg bara skrev en
kund nyligen efter att ha anlitat Annika för två digitala
föreläsningar för kommunens företagare. Betyget blev
också mycket högt:
Klockren leverans i dessa tider! Hög igenkänning hos
företagarna som verkligen fick pepp, konkreta tips och
nu orkar de hålla motivationen uppe ett tag till. Tack för
ny kraft och energi.
Suzanne Bäckman, näringslivsutvecklare på NärLjus,
Ljusdals kommun.

Vi erbjuder digitala föreläsningar med hög energi- och underhållningsnivå antingen som förinspelade eller livestreamade
föreläsningar.
Möjlighet att ställa frågor via chattfunktion som besvaras av föreläsaren i deltid, halvtid och/eller sluttid.
Snabba övningar i form av så kallade breakoutsessions där deltagarna får chans att i mindre grupper reflektera och prata
kring olika frågor.
Vi har lokal, egna kameror och filmutrustning och sköter all teknik själva, det enda vi behöver av kunden är epostadresser till alla som ska närvara eller en länk som de själva kan sprida. Förberedelser avseende i innehåll och
metodik i nära samarbete med kunden.

Populära ämnen för livestreamade föreläsningar

- Hur leda olika personlighetstyper i tider av oro och ovisshet (för chefer)
- Inspiration och kraft till företagare på uppdrag av kommunens näringslivskontor eller liknande
- Hur lyfta sitt team när alla jobbar på distans
- Hur hitta sin kraft och energi när man behöver det som mest
- Lyfta varandra – när vi gör varandra bättre
- Tillsammans blir vi starkare – bli ännu bättre på att samarbeta och kommunicera många arbeta på distans

Under våren 2020 har Annika bland annat genomfört livestreamade föreläsningar för Close chefsnätverk för chefer om
hur man leder på distans, för ett mentorprogram med företagare, inspirationsföreläsning för företagare i en kommun,
Terrific Tuesdays Tele2 Arena för rekordpublik över 4000 tittare om hur man hitta kraften och vårdar relationerna i en
utmanande tid och Business Hacks Digital event i Driva Egets regi om hur man lyfter sitt team.

Superbra, inspirerande och
manga härliga skratt. En väl
värd investerad timme

Jättebra föreläsning, har
delat med alla mina
kollegor. Annika är så bra!

Caroline Galuzzi
Area manager
Fitness24Seven

Linnea Häggroth
Eskilstuna kommun

Annika är som alltid så
inspirerande att se och
lyssna på. Snyggt upplagd
timme

Tack för den inspiration,
klokhet, värme, glädje och
energi som du så generöst
delade med dig av i tisdags!

Petra Almquist
Unionen

Catrine Folkesson
Online manager
Coop Sverige
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