Vill du att ditt möte på Bommersvik ska leda till
förändring på riktigt?
Då kanske kan vi hjälpa dig. Med stöd av oss på Campus Bommersvik får du och dina kollegor mod att
utveckla och fördjupa samarbete, idéer, kunskaper och färdigheter. Genom att ta hjälp av de allra bästa
processledarna och forskarna i landet får du och din organisation kraft att nå era mål. Campus
Bommersvik är Bommersviks dotterbolag och vi skräddarsyr korta och långa utvecklingsprogram som
utgår från uppdragsgivarens värderingar, behov, utmaningar och mål. Vi kan bidra med programdesign
och ledning för hela er konferens eller bara ge en kortare kickstart för ert möte. Låt oss ge ett par
exempel;

Effektivt samarbete
En konferens är en investering för att ni ska nå era mål. Men hur säkrar ni att effekten av
konferensen består? Vi ger er en 2-timmars workshop om uthålligt förändringsarbete. Vi utgår från
era kärnvärden och er organisations- eller företagskultur och leder er genom en workshop som gör
ert samarbete mer effektivt och uthålligt.
Pris; ca 30 000 kr exklusive moms.

Från ord till handling
Många organisationer har utmärkta mål- och strategidokument – men ändå händer det inte. Finns det
en risk att ert arbete här på Bommersvik faller i glömska när ni kommer hem? Låt oss hjälpa er att
förhindra det. Under fyra timmar lotsar vi er igenom en workshop där fokus ligger på hur ni ska nå
företagets eller organisationens mål. Vad kräver det av ert samarbete? Vad kräver det av
organisationskulturen? Och vad kräver det av var och en av er?
Pris; ca 40 000 kronor exklusive moms.

Programdesign och facilitering
Självklart kan vi också bidra med att designa ert konferensprogram för största möjliga nytta för
organisationen och erbjuda externa föreläsare från akademi och praktik. Vi kan också bistå med att
facilitera er konferens och vi kan designa ett applikatoriskt spel för att ni ska få möta era utmaningar
och träna på att nå era mål.
Tala med Bommersviks bokning eller mejla mig direkt så vi får chansen att tala vidare om era
specifika behov. Jag ser fram emot att höra från dig!
Carina Persson
Vd i Campus Bommersvik
carina.persson@bommersvik.se eller 070-546 30 15

