
Skapa resultat utöver det vanliga!

En personlig  inbjudan från  Hast Utveckling

Arbetar du som de flesta vi möter kommer du  

att tillbringa ca 1000 timmar på ditt arbete 

under nästkommande halvår. 

Vi tycker det är värt att stanna upp och 

reflektera under ett dygn över hur du  

bäst använder tiden – vad tycker du?

www.visionsdygn.se

Visionsdygn 2010

Steg 1. Personligt samtal
Vi startar med ett personligt samtal via  
telefon för att sätta fokus på rätt områden. 
 
Steg 2. Visionsdygn 
Därefter har vi ett Visionsdygn i en bekväm 
och naturskön miljö med syfte att utforma 
fokusområden för de kommande 6-12 mån 
av ditt liv. 

Steg 3. Uppföljning 
Vi har mycket goda erfarenheter av upp- 
följning i grupp via telefon. Två gruppsamtal 
och ett avslutande personligt samtal skapar 
fortsatta resultat i din vardag!

Visionsdygn 3 steg:

Vi vill bidra till att människor  
 upptäcker kraftfulla verktyg för  
    sitt personliga ledarskap och kan  
       omsätta dessa i vardagen. Därför har vi  
         skapat det vi kallar för Visionsdygn 2010!

Visionerna har alltid fått blomma  
på Nääs Fabriker!  Det stora bomulls- 
spinneriet vid sjön Sävelångens strand 
byggdes på 1800-talet. Idag omsluter 
delar av de gamla tegelväggarna 
ett av landets mest spektakulära 
designhotell. Inget har sparats för 
att skapa upplevelser långt bortom 
lagom.

www.naasfabriker.se



 Omfattning Visionsdygn
 2 personliga coachsamtal på 30 min

 2 gruppsamtal om ca 5-6 deltagare på 60 min

 1 Visionsdygn

 Kursmaterial för personlig uppföljning

Pris Visionsdygn 
Avgift 12.700 kr / deltagare  
 pris är exkl. moms 

Konferensanläggningens kostnad  
för kost och logi tillkommer. 
 

Anmälan på telefon 031-56 25 20 eller 
visionsdygn@hastutveckling.se

Innehåll Visionsdygn

Hast Utveckling AB    Mässans gata 18    Göteborg    031-56 25 20

Tid för reflektion Vad är egentligen viktigast? 
 Varför ditt fokus är viktigare än dina mål. 
 Integritet - en källa till kraft.

Personliga fokus Vad skulle hänt inom 6 månader för att du  
 skulle vara riktigt nöjd, på arbetet och privat? 
 3 nycklar för resultat. 
 Vad står i vägen? 
 Ditt förhållningssätt är avgörande.

Att skapa resultat Ditt fokus i vardagen. 
 En struktur som gör skillnad. 
 Att hantera motgångar. 
 Att få ut det mesta av våra coach- och 
 gruppsamtal framöver.

Titt i backspegeln Utvärdering av de senaste 6-9 månaderna. 
 Betydelsefulla händelser, beslut och resultat 
 under perioden. 
 Relationer som utvecklats eller upphört. 
 Fokus eller strategier som skapat resultat.

Monica Jaxelius
Marknadsekonomen 
som bytte spår och nu 
tränat individer och 
grupper de senaste 14 
åren. Ledare som med 
sitt inspirerande och 
coachande förhåll-
ningssätt bidrar till 
att människor skapar 
resultat utöver det 
vanliga.

Wilhelm Hast 
Har utbildat i snitt 
över 1000 deltagare 
årligen sedan 1988. 
Han har en fil kand. 
i Livsåskådnings-
vetenskap, många  
års egen erfarenhet 
som chef samt 
en passion för 
människors 
utveckling.

www.hastutveckling.se


