
 

 
 

Få igenom dina idéer – 3 timmar som gör dig redo 

Upplever du att du inte får igenom dina förslag i ledningsgruppen/projektgruppen mm? Vill du 

öka ditt genomslag och få fler av dina idéer realiserade? Sitter du och nickar för dig själv nu? 

Då ska du anmäla dig till följande Webkurs/Livekurs på 3 timmar som ger dig kunskaper och 

färdigheter att direkt efter kursen få igenom dina idéer. 

 

Innan kursen - Förberedelser 

 

Förbered 1–2 område som du vill förändra och beskriv i 4-5 punkter VARFÖR du vill det. 

Beskriv detta i löpande text. 

 

Fundera även på när du ska ta upp detta och presentera din lösning för målgruppen. Låt det 

inte vara mer än 2–3 veckor fram i tiden för då kanske delar av det du lär dig på kursen faller 

i glömska. 

 

Under kursens tre timmar 

 

Följande delar kommer vi att jobba med under kursen 

 

• Strukturen för att få igenom dina idéer 

• Varför VARFÖR är så viktigt och vad triggern är hos den som ska säga ja till din idé 

• Träning på att skapa ett tydligt varför i samtalet 

• Accepten – Tydlighet och uttalat 

• Din idé – lösningen som ska hjälpa dig och dina kollegor framåt  

• Träning på hela samtalet och vikten att hålla initiativet 

• 2 Fokus framåt – det här kommer jag att fokusera på och den här idén kommer jag att 

ha sålt in inom X dagar. 

 

Efter kursen 

 

Uppföljning via mail mellan kursledare och deltagare sker 2–3 veckor efter kursen för att se 

hur dina fokus har gått och vilka reflektioner du har gjort 

 

Genomförande konsult: Pelle Dohlwitz, Verto Konsult som tränat och coachat säljare och 

ledare i 22 års tid för att de ska få igenom sina idéer, både som egen företagare på Moderna 

Kompetenser och som konsult på Mercuri International. Han kommer med mycket energi, 

struktur och humor leda dig genom kursen. 

 

Pris:  1 deltagare - 2,000 kr 
2 deltagare - 3,000 kr (1,500 kr/st) 
3 deltagare - 3,500 kr (1,167 kr/st) 
4 deltagare eller fler - 1,000 kr/st 
Samtliga priser är exklusive moms. 


