Techtank med partners bjuder in till

Framtidskompetens
i Blekinge

DIGITALA ONSDAGSLUNCHER

20 MAJ KL. 12.15-12.45
”Vad är hemligheten bakom ökad motivation?”
13 MAJ KL. 12.15-12.45
”Mentala Cocktails”

27 MAJ KL. 12.15-12.45
”Mod att fatta livsavgörande beslut”

LINDA HAMMARSTRAND
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17 JUNI KL. 12.15-12.45
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KJELL ENHAGER

Kjell, coach inom näringsliv, kultur och
idrott, har föreläst för hundratusentals
personer och coachat några av de största
världsstjärnorna och företagen i
Sverige och världen.

Att känna sig motiverad. Engagerad.
Och i bästa fall passionerad är en dröm
för många, men också en vardag för andra. Men frågan är – hur skapar vi det?

SVERIGES BÄSTA
ENERGI-BOOSTARE!

HASSE OLSSON

HEMLIG GÄST
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3 JUNI KL. 13.00-13.30
”Kunden har alltid fel &
den ”digiloga” vinnaren!”

10 JUNI KL. 12.15-12.45
”Galet bra med LinkedIn-experten”

Vågar Du? Ta chansen att anmäla dig till
det sista tillfället i denna serie av lunchbooster med vår hemliga gäst!
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Du en fråga
eller Ulrika?
Tina, Hasse

TINA THÖRNER

Tina berättar om hur mod och handlingskraft hjälper dig hantera rädslor
och skapa framåt uppåt oavsett vad!
OCH är värmländskan egentligen
ett eget språk?

ULRIKA MÅRTÉN

Hasse, en enormt energisk,
provocerande, okonventionell och rak
föreläsare som vänder ut och in på
gamla sanningar. Nytänkande om hur
vi bör se på oss själva och kunden.

Ulrika, utvald att ingå i en expertgrupp
hos LinkedIn Nordics, delar med sig av
sina bästa tips för hur du stärker ditt
varumärke, får fler affärer och når
dina mål med LinkedIn.

13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6 2020
kl. 12.15-12.45 utom 3/6 som är kl. 13.0013.30. Samtliga genomförs via webben.
Ingela Håkansson, 076-861 27 43
ingela.hakansson@techtank.se

ANMÄLAN

Anmäl dig via bokning.techtank.se
senast dagen före aktuellt tillfälle.
Dagen innan det aktuella tillfället får du
ett mail med länk och den information du
behöver för att kunna ansluta.

Dessa tillfällen genomförs delvis inom ramen för projektet Framtidskompetens i Blekinge som finansieras av Europeiska socialfonden.
Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park.
Läs mer på www.techtank.se/projekt/framtidskompetens-i-blekinge
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