EXECUTIVE COACHING
för Ledare som vill skapa extraordinära resultat, snabbt och hållbart!
Malin Dohlwitz-Strindlund, VD & Executive Coach
malin.dohlwitz@coachpower.se
0708-73 35 54

Vi tar ditt ledarskap till nästa nivå och ser till att dina visioner blir verklighet.
De du leder vågar och vill agera i linje med din och ditt företags vision.
- ”Vi gör dig ostoppbar och oemotståndlig!”
Detta program är inte för alla!
Du behöver vara villig att växa som ledare och människa!
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Ledar Coaching/ Executive Coaching

Detta Cochingprogram riktar sig till dig som är redo att leda utifrån din fulla potential och ta ditt ledarskap till nästa nivå och se till att dina visioner blir verklighet, både professionellt och privat!
Coachingen är transformativ och mycket resultatfokuserad!
Målgruppen för ”Ledarcoaching” är:

Exempel på hur ledarcoachingen använts:

• Du som är hög ledare på ditt företag, alternativt du som är entreprenör
och egen företagare.

• VD för exportföretag ökade omsättningen med i genomsnitt 34% per
månad från föregående år under följande år, den genomsnittliga omsättningen hade varit 6% i 14 år tid.

• Du som har resultatansvar och som kan påverka både verksamheten
och din personalgrupp.
• Du som är villig att genomföra de förändringar du vet att verksamheten
behöver göra för att nå ännu bättre resultat i form av ökad omsättning,
minskade kostnader, ökad effektivitet, trivsel och sammanhållning.

Kännetecken:
Det som kännetecknar vår målgrupp är att ni förmodligen är frustrerade
över att det går alldeles för långsamt och saknas resultatfokus, att ni upplever er stoppade och motarbetade av ”ovisionära trygghetsnarkomaner”.
Ni har mycket goda idéer som inte alltid förstås eller når fram så att de blir
verklighet.

• Strateg på mediaföretag, sa upp sig, startade företag inom sjukvårdsteknik och flyttade med sin kompanjon, företaget och familjen till USA.
• Bolagsjurist kom snabbare in i det nya jobbet som chefsjurist på ett
börsnoterat företag, samtidigt som hon såg till att prioritera familjen så att
den funkade ännu bättre än innan trots större arbetsbörda.
• VD på konsultföretag såg till att hans företag fick rätt partners, träffade
kvinnan i hans liv, fick barn och byggde hus.
• VD på ett industriföretag förändrade företagets resultat från röda siffror till svarta siffror i mångmiljonklassen på kort tid genom att leda med
”Tuff kärlek”.

Är du ute efter RESULTAT då har du kommit rätt!
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Ledar Coaching/ Executive Coaching
Intention
Avsikten med LedarCoachingen är att ni skall uppnå mycket konkreta och mätbara
resultat både professionellt och privat.
Det är ett coachingprogram för dig som är motiverad och villig att göra det som
krävs för att nå dina mål. Du coachas utifrån ditt ”Core Genius” din vision och dina
målbilder.
Vi ger dig feedback, inspiration och en konkret stuktur som snabbt tar dig till uppsatta mål och ger dem varaktighet. Vi ser till att du gör det du är bäst på och delegerar dina svagheter till rätt person.

Målet är att du;
• Ska kommunicera din vision och uppfylla dina mål med kraft, klarhet
och inspiration.
• Själv coachar dina närmsta chefer och ledare till att skapa framgång
tillsammans med dig, genom att du är i ditt Core Genius.
• Tar hand om det som inte fungerar och skapar en hög funktionalitet.

Forts. Upplägg.

Mellan samtalen utför du de uppgifter som krävs för att uppfylla din vision och
nå uppsatta mål. Vi skräddarsyr självfallet upplägget i vissa delar efter din och
företagets agenda.
Bor du utanför Stockholm eller Sverige har vi möten per telefon eller Skype.

Pris
Alt 1) 79.000 sek ex moms, faktureras i sin helhet innan start.
Alt 2) 21.000 sek ex moms/ kvartal dvs 84.000 sek ex moms/ år
Alt 3) 7.300 sek ex moms/ månad dvs 87.600 sek ex moms/ år
Sammanfattning
• Coaching programmet pågår under 12 månader
• 1 uppstartsmöte, per telefon eller live 1,5 timmar

• Re-Organiserar dig själv och din organisation för framgång.

• 1 StrenghtsFinder test & 1 Kombianalys test

• Ser till att du mår fantastiskt bra för att kunna leverera extraordinära
genombrottsresultat.

• 10 coachsamtal, per telefon eller live, 50 min/ gång
• Fria ”Akut Coachsamtal” per sms alt tefon vid behov, ca 5 min/g

Upplägg
Vi träffas initialt under 1,5 timmar för att klargöra målen med coachingsamarbetet
och går igenom din personliga Kombianalys (beteende och drivkraftsverktyg)
och StrenghtsFinder test(Topp 5 Styrkor).
Därefter får du coaching 1 gånger per månad blandat med fysiska möten och
telefoncoaching om totalt 10 tillfällen. Vi arbetar mycket konkret och utmanar ditt
strategiska och innovativa tänkande samt förmåga att omsätta detta i praktisk
handling.
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Ledar Coaching/ Executive Coaching
Feedback från deltagare
”De gav en ovärderlig hjälp i ett ansträngt läge. Jag uppskattar deras arbete
stort. De har gett mig stor guidence och det känns otroligt skönt att kunna
prata med någon utomstående.”
Johan Lindeberg, grundare J.Lindeberg AB

”Coachpower har bevisat att ingenting är omöjligt, att Jante borde begravas och
att mod och mål är största och viktigaste drivkraften. Jag har nått mina mål snabbare än jag trott. Att vilja och våga är A och O för att för att nå precis dit man vill.
Coachpower har gett mig mod och kraft att ta plats och utmana, inte bara andra
människor utan framför allt mig själv.”
Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet

Executive Coach
Malin Dohlwitz-Strindlund, VD & LedarskapsExpert, hon har sedan 1997
framgångsrik coachat och tränat tiotusentals ledare, entreprenörer, topppolitiker, chefer, säljare, medarbetare och deras organisationer runt om i Europa
och i USA.

Hon är en av grundarna till CoachPower Sweden AB och författare till ledarskapsboken ”TUFF KÄRLEK för Ledare!”.
Boka ett kostnadsfritt ”Prova på” Coachsamtal med Malin för att urskilja
om Executive Coaching är Rätt för dig! Klicka på länken nedan
https://form.jotform.com/Coachpower/prova-pa-coaching-mds-2017

”Genom praktiska övningar och professionell coaching har jag fått effektiva
verktyg att konfrontera mig själv och stå i min potential. Nu kan jag snabbt
identifiera och höja min energi, omsätta den och skapa ”flow”. Mina visioner är
tydliga, jag kommunicerar dem med full kraft och tar action för att nå mina mål.
Framför allt tänker jag större och känner tillit även när utmaningarna är som
allra störst. Det händer fantastiska saker och jag är er evligt tacksam för alla de
verktyg jag har tillgång till i ett skede av min karriär och mitt liv som känns som
att äntligen vara hemma. Puss till er båda!”
Lotta Frisack Brodin, VD Barnjuristen AB

“Malin har en förmåga att hitta balansen i att driva tillräckligt långt för att röra
sig långt utanför comfort zone, men inte så långt att det känns som en utopisk
saga. Jag kan alltid räkna med att hon är förberedd och har tänkt igenom var
hon vill komma med ett möte. Jag är imponerad av hur snabbt hon förstår nya
miljöer och relationer, för att sedan kunna dra slutsatser av vad det kan betyda
för klienten. Malin är entusiastisk, professionell och varm.”
Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna

Malin Dolwitz-Strindlund,

VD & ExecutiveCoach
malin.dohlwitz@coachpower.se
0708-73 35 54

Exempel på kunder
Vi har sedan starten av CoachPower år 2000 arbetat med ca 240 st olika företag runt om i Europa
ex; Nordic Choice Hotels, Cision Sverige AB, Sveriges Radio AB, Näringsdepartementet, Apoteket AB,
J.LIndeberg AB, Pfizer AB, Bonnierförlagen, SVT, Trice Imaging Inc, SAM Nordic AB, Walter Knoll AG,
B-Reel AB, Holmgren Hansson Advokatbyrå AB, Widerlöv & Co AB.
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