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Förslag på teman föreläsningar/och eller workshops 

De flesta föreläsningar är 1,5 timme. Kan förkortas eller förlängas. Pris på förfrågan. 

Jag-glädje, livsglädje och arbetsglädje 
– bli ditt bästa jag i ditt livs olika roller. Om att göra det du vet!

Attityd och kommunikation 

– Allt vi gör är kommunikation. Vad vi säger, vad vi gör, vårt kroppsspråk och vår klädsel.

Våra attityder är en avgörande faktor för hur väl vi lyckas med det vi vill åstadkomma. En 

föreläsning om attityd, arbetsglädje, kommunikation och vikten av det egna ansvaret.  Allt 

börjar med dig själv.  Och du kan också få andra att lyfta! 

Jag – ett varumärke! 
– människor gör affärer med människor (inte företag med företag).

En kund köper dig före din produkt eller tjänst. 

Arbetsglädje, vems ansvar? 
– är det chefen som ska se till att du har kul och trivs på jobbet?

Är du den arbetskamrat du själv skulle vilja ha? 

Service i världsklass 

– att leverera kvalitet i allt vi gör. Att sticka ut och att skapa upplevelser man talar om.

Kommunikation och ledarskap 
– att gå från chef till ledare.

Tankens Kraft - du blir vad du tänker" 
– Chefen sitter mellan öronen. Med positiva tankar kan du komma hur

långt som helst. Med negativa tankar kan du komma hur lågt som helst. 

Använd kraften och energin rätt och du kan öka din livsglädje, lyckas bättre med jobb och 

relationer och bli den du önskar. Bli ditt bästa jag! 

Om: 

Helena Berggren har jobbat med 

ledarskap hela sitt vuxna liv, både 

nationellt och internationellt. Hon 

är entreprenören som driver två 

företag och är konsult för ett 

internationellt affärsnätverk. 

Helena är en flitigt anlitad 

föreläsare som brinner för 

personlig utveckling, rätt attityd 

och kommunikation. 

Helenas devis är ”Resultat får du 

inte av vad du VET utan av vad 

du GÖR” 


