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Specialerbjudande i samband med frukostmöten 2015- 
VET DU HUR DU GÖR NÄR DU TÄNKER? 

 
För bättre självkännedom och utveckla dig själv som ledare, 
ägare, styrelseledamot och valberedning 

- Du får ett eget, begripligt verktyg för din utveckling och en djupare förståelse för 
hur du tänker och vad som styr ditt beteende 

- Du får en klar bild av dina styrkor och svagheter, samt hur du bättre kan hantera 
stress 

- Bra för dig- genom att öka din medvetenhet kring din roll kan du kan ta kontroll 
över din situation och styra utveckling i den riktningen du vill 

 
 
Erbjudande 1 Kartläggning och återkoppling – pröva på 
Du gör en kartläggning av dina tanke- och värderingsmönster och får en axiologisk 
personprofil som beskriver dina egna styrkor och utvecklingsbehov. 
Du får 2 individuella återkopplingar à 1 timme. 
 
Specialerbjudande: 4500 kr exkl moms. Ordinarie pris är 6500 kr exkl moms. 
 
 
Erbjudande 2 Kartläggning och återkoppling – ledare/styrelseledamot 
Du gör en kartläggning av dina tanke- och värderingsmönster och får återkoppling på din 
ledar- och medarbetarprofil samt 13 efterföljande e-lektioner. E-lektionerna är anpassade 
efter dina tankemönster och ger dig konkreta tips och råd om hur du bättre hanterar 
situationer inom exempelvis kommunikation, delegering, coachning och motivation. 
Du får 4 individuella återkopplingar à 1 timme. 
 
Specialerbjudande: 12500 kr exkl moms. Ordinarie pris är 16500 kr exkl moms. 
 
 
Axiologi 
Ditt sätt att tänka formar ditt beteende. Vissa fokuserar på detaljer, andra ser saker i 
stort. Någon tycker resultatet är viktigast, andra prioriterar vägen dit. Axiologin är en 
gren inom filosofin som kartlägger människors sätt att tänka. När du upptäcker hur ditt 
eget tankemönster ser ut förstår du både dig själv och andra bättre. 
 
 
Så här gör du 
Kontakta Margareta Neld, margareta@neld.se, tel08-24 25 51 så bestämmer vi 
upplägget. Om du redan har gjort en axiologisk profil, så kan du utnyttja erbjudandet för 
en kollega eller medarbetare. Återkopplingen sker via personliga möten eller via Skype.  
 
Women In Progress är en del av managementbolaget Neld International Consulting som fokuserar 
på framgång genom mångfald. 
 


