Vi omvandlar kunskap
till färdigheter i vardagen
Vi hjälper organisationer som vill förnya,
förädla och förbättra sin verksamhet.
Det finns så mycket information där ute,
men hur omvandlar man informationen
till kunskap och kunskapen till färdighet?
Med våra 20 år i branschen har vi kommit
till insikt om vilka inlärningsmetoder som
fungerar bäst.
En del av vår bransch styrs av trender,
men vi har märkt att samtidigt som
världen förändras, så är utmaningarna
desamma: Organisationer måste ha
ett gott ledarskap och man måste ha
ett samarbete som är effektivt och där
medarbetarna trivs. Inom de här områdena
har vi de bästa föreläsarna.

Varmt välkommen
att kontakta oss!
Lära för Livet i Sverige AB c/o World Trade Center
Teatergatan 19
411 35 Göteborg
Tel 08-796 60 30, 031-733 33 30
lfl@lfl.se www.laraforlivet.se
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Öppna föreläsningar

Organisationsutveckling

Effektiv kommunikation, produktiv konflikthantering,
ett gott medarbetarskap, en sund företagskultur – våra
öppna föreläsningar bygger framgångsrika individer,
grupper och organisationer.

Ett gott ledarskap och ett gott samarbete är nycklar
till framgångsrika organisationer.
En extern expert kan se med nya ögon på processer
som fastnat i låsta strukturer. En effektivare
implementering av nya arbetssätt kan uppnås och
personalen kan stimuleras till att höja graden av
både arbetsglädje och effektivitet.

Vi erbjuder ett brett program av lärorika föreläsningar
och seminarier med några av landets skickligaste
föreläsare.

Vi har de utbildare, konsulter och experter din
organisation behöver för att utvecklas.

Talarförmedling
Planerar du en personaldag, kickoff eller kundträff?
Har du tänkt på att både personal, ledningsgrupp
och kunder kan uppfatta information och budskap
effektivare om det framförs av en extern föreläsare?
Att hyra in en extern föreläsare till ditt företag är ett
stort beslut och en viktig investering. Vi har 20 års
erfarenhet av att matcha din organisations behov med
rätt talare till rätt tillfälle.

