350:Ink. moms

Bättre än du kan tänka dig!
Inspirationsevent med Anders Haglund,
Matverket & Booster Friends
Lär dig hur du lockar fram ditt bästa när det behövs som bäst. Att hitta glädje
och tillfredsställelse oavsett omständigheter. Få också grunden till mer harmoni
och lugn genom att studsa tillbaka lättare från livets motgångar. Välkomen att få
förståelse för andra människor som fördjupar alla dina relationer!

29/08
kl. 16.00–20.00
Matverket, Kraftvägen 2, Kungsbacka

Anders Haglund är transformativ framgångscoach, föreläsare och mental rådgivare.
Hans livsförändrande tankar om framgång och livskvalitet har hjälpt tiotusentals människor
att locka fram deras bästa jag, både på jobbet och privat. Han är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare och coacher och har jobbat som mental rådgivare åt Olympiska kommittén,
Riksidrottsförbundet och som personlig coach åt näringslivets toppar.
"Jag måste säga att detta var det bästa jag hört. Har fått
fantastiskt feedback på dagen och känner att ovanstående är
mer än överträffat! Vi jobbar nu med att använda alla dessa
insikter i vår vardag! Den kanske finaste reflektionen var när jag
frågade en Transportledare om han fått någon insikt som han
kommer få nytta av i livet och han svarade: Jag har fått insikter

”Varmt tack för att du kunde vara med på vår konferens ”Framtidsresan”. Du gjorde ett otroligt intryck på
alla deltagare, vi har fått så mycket positiv respons
på din del. Vi gjorde en utvärdering efter konferensen
och du fick 4,26 i utvärdering av 4 möjliga – gratulerar! Vi hade en fyrgradig skala och flera av deltagar-

som mina barn kommer att ha nytta av!!!"

na har skrivit 5, 10 och 12 vid sidan om.”

BE NGT TÖR NQV IST

E VA M I LTO N

D ISTRIKTSC HE F, PO ST E N LO GIST IK AB

D I R ECTO R CO M M U N I CAT I O N S , T E T RA PA K

För anmälan, se sida 2 ›

Program
16.00 – 17.00		

Mingel & inspirationsmåltid à la Matverket

17.00 – 17.15		

Presentation av kvällens program

17.15 – 19.15		

Anders Haglund on stage

19.15 – 19.45

Reflektioner och frågestund

20.00		

Avslutning + eftersnack för alla som önskar

Hjärtligt välkommen till Matverket & Booster Friends
Leo Gulin & Johan Dohn		

Bengt Kalin & Patrik Gustafsson

restaurangmatverket.se		boosterfriends.com

Anmälan
Inspirationsevent med Anders Haglund den 29 augusti 2019
Begränsat antal! Max 3 deltagare per företag!
Anmälan sker till:
anders.kalin@boosterfriends.com
Ange följande uppgifter:
Företag
Förnamn
Efternamn
E-post
Telefonnummer
Specialkost
Vi bekräftar ditt/ert deltagande så snart vi fått dina uppgifter.
Betalning sker på plats med kort: SEK 350 inklusive moms (280+70) per deltagare.
Vid uteblivande utan meddelande debiteras ovanstående belopp.

