BUSINESS
TYDLIGARE LEDARSKAP
HÖGRE VÄLMÅENDE
MER

FÖR ENTREPRENÖRER & INTRAPRENÖRER!

START Februari 2018

Som VILL bli BÄST på att göra
det DE är BÄST PÅ!

DAG 1: Mån 5 Feb
DAG 2 & 3: Tors 15 - Fre 16 Feb
DAG 4: Mån 14 Maj
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KRAFT & RESULTAT TRÄNING - KRT

FÖR ENTREPRENÖRER & INTRAPRENÖRER!
Mer BUSINESS, Tydligare LEDARSKAP & Högre VÄLMÅENDE!
Fokus ligger på Ledarskap, Sälj & Välmående!
* Vi jobbar med att höja din personliga energi så att det du gör har en större genomslagskraft!
* Du kommer att tjäna mer pengar, spara tid och energi samt få med dig både medarbetare och kunder på en ny nivå.
* Ditt välmående kommer att öka och du kommer förmodligen att må bättre än du någonsin gjort!

På 90 dagar kommer du att skapa ett projekt(din spelplan) som skall generera minst 250.000 sek ex moms i
ökade intäkter och/eller minskade kostnader!
Denna träning är inte för alla då du behöver vara extremt villig att växa som ledare och människa!
Om du går ”ALL IN” i denna utbildning och gör som vi säger kommer du få STORA RESULTAT!!

Är du ute efter RESULTAT då har du kommit rätt!
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KRAFT & RESULTAT TRÄNING - KRT

Mer BUSINESS, Tydligare LEDARSKAP & Högre VÄLMÅENDE

Intention
• Att ge dig Kraft, Inspiration och Verktyg samt den attityd som gör det möjligt att

Sammafattning

skapa de relevanta genombrottsresultat du önskar för ditt företag och dig själv.

• Träningen pågår under 3 intensiva månader

• Att det skall bli en markant skillnad vad avser engagemang, trivsel hos personal

• 1 Kombianalys(Beteende&Drivkraft)

samt högre resultat vad gäller försäljning och service.

• Att du bemöter dina medarbetare, leverantörer och kunder med en större tyngd
och karisma. Det gör att du mår bättre på alla plan vilket gör att dina resultat på jobbet ökar markant och privatlivet får en högre livskvalitet.
• Att agera och leda kraftfullt trots motgångar, rädsla och blockeringar hos dig själv
och eller hos dina kollegor. Dvs att leda med ”TUFF KÄRLEK”.
• Metoder och verktyg för att skapa extraordinära resultat.
• Få arbetet att ge mer energi än det tar.
• Röja upp och organisera dig för framgång och välmående.
• Urskilja vad du behöver för att prestera optimalt på ett hållbart sätt.
• Urskilja och förstå dina drivkrafter och styrkor samt vad som är din Talang och
Passion, det vi kallar för Core Genius.
• Tillhandahålla effektiv kommunikation och ha en förståelse för olika personlighetstyper är avgörande för hur bra du leder ditt team och vilka resultat ni når.

• 1 StrengthsFindertest(Topp 5 Styrkor)
• 1 uppstartssamtal, genomgång av tester & målformulering, 60 min
• 1 + 2 heldagar, 09.00 – 17.00 + 09.00 – 22.00/ 07.00 – 16.00
• 1 halvdags avslutning, kl 10.00 – 15.00
• 4 tillfällen individuell telecoaching, 30 minuter per tillfälle
• Fri sms och ”akut” telecoaching(max 5-10 min/ tillfälle)
• 6 månader sluten FB grupp – övningar, feedback etc 24/7.
• Digital Medlemssida med Videos, övn etc.
• Detox paket

Pris
79.500 sek ex moms, faktureras i sin helhet innan start.
Inkl kostnad för kost, logi samt konferenslokaler.

Träningen kommer att vara upplevelsebaserad, situationsanpassad och följa en
tydlig struktur samtidigt som vi skräddarsyr delar efter den nivå och den verklighet
som du befinner dig i. Vi varvar teori med övningar, hemuppgifter och resultatfokuserad coaching, individuellt och grupp.
Fokus kommer att ligga på ledarskap, sälj & välmående!
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Från Frustration, Ensamhet och ”Kontrollbalansräkning” - till Årets Vinnare!
I nov 2013 blev jag kontaktat av Jani Granroth - Värmecenter VVS & Kyla AB, han var Super frustrerad
och nästan på väg att kasta in handduken, då hans Företag var i ett MYCKET utsatt läge, både ekonomiskt
samt mellan delägarna.
Han jobbade minst 60 timmar/ vecka, knappt någon semester, hela tiden med vetskapen att nästa ALLT
hängde på att han löste stora som små problem.
Hade ingen att dela detta med då han ej ville belasta sin hustru och fick inget gehör från sina delägare.
Jani´s 2 delägare(1/3 var) är skickliga yrkesmän MEN de ville inte och hade inte heller förmågan att växa och
utvecklas. De hade stora och infekterade interna konflikter bland personalen.

Kanske du känner igen något av detta?

Idag ser Jani´s situation HELT annorlunda ut både Ekonomiskt samt hans Välbefinnande och han har riktigt bra personal som i princip är självgående vilket har gett honom möjligheten till 12 veckors semester under 2015. Han blev utsedd till Årets vinnare i kategorin ”Årets utveckling
2015” av IVT.

Jani valde att köpa ut sina delägare i början av 2014 och har gått ifrån 5 medarbetare till idag totalt 17 st heltidsanställda. Istället för att ”göra allt
själv”(som MÅNGA entreprenörer gör) så anställde han flera nyckelpersoner, bl a Carro som blev ”spindeln i nätet” på företaget, denna anställning frigjorde otroligt mycket tid och energi som Jani kunde lägga på att utveckla bolaget.
Idag(sept 2016) ska Jani och hans familj, hustru och 2 pojkar, flytta till Mallorca. Jani har redan startat ytterligare ett bolag som han driver från Mallorca. Han kommer även att driva nuvarande bolag som finns i Karlskoga genom att vara i Sverige ca 1 vecka/ månad.
Vi har jobbat och tränat hans organisation att vara självgående under hela 2015 samt 2016, så att vi VET att de klara att hålla den höga kvalitets
och kvantitets nivån som de har som målsättning.
Detta har kunna genomföras då Jani har sett till att han gör det han är bäst(Core Genius) på samt satt ”Rätt Person på Rätt Plats” i bolaget. Han
har även blivit mycket tydligare med hur han vill ha det samt vad som gäller både med sina medarbetare samt kunder och övr samarbetspartners.

Är du redo och villig att göra 2017 till ett Fantastiskt år både Prof. och Privat?

Höja din personliga energi så att det du gör har en större genomslagskraft!
Tjäna mer pengar, spara tid och energi samt få med dig både medarbetare och kunder på en ny nivå.
Öka ditt välmående så att du förmodligen mår bättre än du någonsin gjort!
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KRAFT & RESULTAT TRÄNING - KRT

Mer BUSINESS, Tydligare LEDARSKAP & Högre VÄLMÅENDE

Vad våra kunder säger...

”ALL IN” or NOTHING!

”Första gången jag träffade Örjan blev jag direkt imponerad av hans personlighet och energi och kände spontant att detta är en person som skapar
resutat. Dock var jag väldigt skeptisk till att han kunde uppnå de resultat han
lovade. Igår(Augusti 2013) medverkade jag på avslutningen för den första gruppen av våra kunder som har gått igenom KRT(Kraft & Resultat Träning) med
Örjan. Jag är djupt imponerad över vilken resa dessa personer har haft både
på det professionella planet som företagsledare och på det personliga planet.
Att på bara några få månader få denna utveckling trodde jag inte var möjligt. Vi
ser dessutom resultatet i form av att vår försäljning till dessa kunder har ökat
enormt. Jag kan utan reservationer rekommendera KRT och Örjan levererar det
han lovar, minst!”

Under alla vår år så är det uppenbart att de som går ”ALL IN” i våra program
får de absolut största resultaten och framgångarna. Det är även lika tydligt med
de som har förbehåll och de vi är ”snälla med” EJ uppnår de resultat de önskar
samt att de är trist och tråkigt att hålla på att övertyga och ”tjata” på någon som
egentligen inte vill eller vågar!

Stefan Nymberg, General Manager, Revlon Professional

”Framgångar – ja, var ska jag börja. Fantastisk orderingång, många nya möten
med människor som redan är på väg att utvecklas till nya möjligheter i form av
samarbete, anställning, fler order. Jag har vunnit 2 priser (jag som inte ens vinner
på ”Vinst varje gång”)! Jag mår så otroligt bra. Jag skrattar och ler och dansar
och älskar hela världen!”

Yvonne Feuk, VD, Kyl & Värmepump Service AB

”Det Örjan har betytt för oss och vårt företag har varit fantastiskt. Både privat
och på jobbet. Rent konkret så tjänade vi in Örjans kurs på 3 veckor!! (kostnad
53.000 sek ex moms för 2 personer) Ja, och våra män har fått mycket snyggare
och gladare fruar. Frågar man vår personal så kan de också se en STOR skillnad
på oss.”

Marie Langwagen, VD, Frisörstugan No 19

Vi ställer därför som ett absolut krav att ni som deltar genomför ALLA övningar
och uppgifter som ingår i detta program fullt ut! Om du ej vill eller är kapabel till
detta så är detta inget program för dig. De allra flesta aktörer på marknaden
inom ledarskap och coaching kommer att ta emot dig även om du har en uppsjö
av förbehåll och anledningar till att ej gå ”ALL IN”, då är vår rekommendation att
du tränar med dem och ej hos oss.
Om du gör som vi säger kommer du att få EXTRAORDINÄRA RESULTAT!

LedarTränare & Coacher
Örjan Strindlund & Malin Dohlwitz-Strindlund,

CoachPower Sweden AB, är två av Sveriges absolut
bästa Excutive Coacher och ledartränare vad gäller
inspiration och resultat. Tillsammans har de i mer än ett
decennium coachat och tränat tiotusentals ledare, entreprenörer, politiker, chefer, säljare, medarbetare och deras
organisationer runt om i Europa och i USA.
De är författare till ”TUFF KÄRLEK för Ledare!” en
ledarskapsbok som inte är för alla.

”Inget gegg, som Örjan skulle säga. Så här kommer kalla fakta sedan vårt företag
www.energipartner.se anlitade CoachPower; omsättning 2013: 29 Mkr,
2014: 53 Mkr. Lönsamheten upp 140 %. Vi omsätter idag 4.6 Mkr / anställd,
siktar på DI Gasell. Personligen siktar jag mot sjusiffrigt. Den dagen vi bestämde
oss för att samarbeta med CoachPower är en milstolpe. Tvekar du? Ring mig på
070-7790435.”				
Per Lönnström, Besiktningsman, Energipartner Sverige AB
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KRT PROCESSEN

Mer BUSINESS, Tydligare LEDARSKAP & Högre VÄLMÅENDE

DAG 1 - 45

DAG 46 - 90

STÄRKA & MANIFESTERA

RENSA & STÄRKA

DAG
2 & 3

DAG
1

INDIVIDUELLT
UPPSTARTS
SAMTAL 1(1)

TESTER

&

ÖVR

FÖRBEREDELSER

INDIVIDUELLT
TELECOACHING
SAMTAL 2(4)

DAG
4

INDIVIDUELLT
TELECOACHING
SAMTAL 3(4)

INDIVIDUELLT
TELECOACHING

INDIVIDUELLT
TELECOACHING
SAMTAL 1(4)

SAMTAL 4(4)

FACE BOOK GRUPP

DIGITAL MEDLEMSSIDA
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NÄSTA STEG

DATUM/TIDER START Feb 2018 i Stockholm
Dag 1: Mån 5 Feb 2018, kl 09.00 - 17.00
Dag 2 & 3: Tors 15 - Fre 16 Mars 2018, kl 09.00 - 22.00/ 07.00 - 16.00
Dag 4: Mån 14 Maj 2018, kl 10.00 - 15.00

BOKA KRT DIREKT GENOM LÄNKEN
https://form.jotform.com/Coachpower/boka-krt-2018

Kostnadsfritt "Strategi Samtal"
Detta är till för dig som vill Urskilja om vår "Kraft & Resultat Träning - KRT" är rätt för dig. Vi urskiljer tillsammans om vi kan bidra till dig och ditt företags
utveckling.
Coachsamtalet är kostnadsfritt och bägge parter kan sedan avgöra om detta är något vi vill ta till nästa nivå och bli kund hos oss eller inte!
Samtalet är 45 min och det är viktigt att du svarar på ett antal frågor innan vårt samtal.
LedarTränare och BusinessCoach är Örjan Strindlund.
Mobil 		
E-post

0708-67 05 15
orjan.strindlund@coachpower.se

BOKA DITT KOSTNADSFRIA STRATEGI SAMTAL GENOM LÄNKEN
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=14237934&appointmentType=4091883
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ÅRSPROGRAMMET

Mer BUSINESS, Tydligare LEDARSKAP & Högre VÄLMÅENDE

För dig som VET att det finns en NÄSTA NIVÅ i ditt Företagande och i ditt Liv samt är REDO att ta dig dit!
Vi TRANSFORMERAR din Business, ditt Ledarskap och ditt Välmående under ett helt År!
• Du kommer att göra det du är Bäst på!

• Tjäna Mer Pengar än du någonsin gjort

• Rätt Person På Rätt Plats!

• Attraherar Rätt Kunder, Leverantörer, Medarbetare, Chefer, Säljare etc

• Må Bättre än du någonsin gjort!

• Ha tid över till annat än arbetet

• Tid till att Utveckla Företaget!

• Skapa en Organisation som klarar sig helt utan dig!

UPPLÄGG
1) FLYGANDE START, 10 – 60 dagar. Inventering av NULÄGE samt vilka DIREKT Åtgärder du kan ta för att STYRA UPP AKUTA Problem och Urskilja
vad du VILL Uppnå under Årsprogrammet!
2) Genomföra vår “Kraft & Resultat Träning – KRT!”, under 90 dagar ger vi dig Grunden till att skapa ett Extraordinärt Liv och Företag.
3) Business Coaching 30 – 90 dagars Sprinter under hela året. Vi sätter upp Sprinter där du skall uppnå väldigt Konkreta Mål inom din Business,
Processen bygger vidare på KRT och tar dig sedan till nästa nivå. Din Business Coaching pågår under hela Årsprogrammet och tar dig genom hela vår
Utvecklingsprocess.
4) Sommar Konferens 3 dagar i slkutet av Augusti har vi vår årliga konferens där vi gör en Halvårs avstämning samt sätter upp och höjer nivån
inför resterande delen av Året.
5) MÅLRESAN 5 dagar i Januari till Dubai. Vi skapar upp det kommande Året tillsammans med andra KRT grads.
Vi kan skräddarsy vissa delar i Årsprogrammet och hudvud upplägget är som ovan!
PRIS 189.000 sek ex moms/ deltagare, tillkommer kostnad för resor och boende.
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FINANSIERING
För att göra denna investering ännu intressantare har vi ett samarbete med Toborrow som ger;
- Snabba, enkla och flexibla företagslån
På Toborrow kan ditt företag låna pengar direkt av tusentals
individer och företag.
Ansök idag och finansiera din Utbildning hos oss utan att ligga
ute med pengar, inom 3-6 månader har du pengarna tillbaka på
vår kurs och efter det så TJÄNAR du pengar!
https://toborrow.se/sv/ansok-om-foretagslan/
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