
Coachens Toolkit Guld 2020
Guldcoachen
Exklusivt erbjudande för dig som är ICC-coach och väljer att bli guldmedlem!

Nyhet 2020

EDUCAT ION
UNESTÅL

Vill du öka din kompetens, och lägga fler verktyg  
i verktygslådan?

Vill du få nya övningar och mentala träningsprogram 
utformade exklusivt för dig som Guldmedlem hos 
Unestål Education?

Vill du träffa och nätverka med andra  
Guldmedlemmar?
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UNDER 2020 ERBJUDER UNESTÅL EDUCATION 
ETT TOOLKIT GULD FÖR DIG SOM INNEHÅLLER

• Excellencehjulet - ett verktyg du kan använda till dina kli-
enter. Med excellencehjulet kan du coacha klienter med vårt 
digitala verktyg till excellenta resultat.

• 7 nya exklusiva övningar och tillhörande instruktioner som 
du direkt kan ta med i dina klientmöten.

• 7 nya exklusiva mentala träningsprogram med tillhö-
rande manus, där du själv för enskild klient kan genomföra 
träningen med det manus du får av oss. Du får alltså rätt att 
använda dessa program för egen del i ditt klientarbete.

• 4 kvartalsvisa webinar med Elene, Lars-Eric eller inbjudna 
gäster, där det senaste inom coaching presenteras och med 
möjlighet till frågestund i slutet. Webinaren spelas även in så 
du kan titta senare om du inte kan vara med live.

• Nyhetsbrev ”Coachbrevet Guld”, sex gånger per år, inne-
hållande matnyttig information för dig som Coach, artiklar 
och forskning.

• Facebook-grupp exklusiv för Guldcoacher.

• Nätverkande med coachkollegor.

Vi släpper endast 100 platser till första omgången, 
så passa på - först till kvarn gäller!

Endast 1 995 kr/år exkl. moms. 

Boka i vår webshop slh.ecwid.com. 

OBS! Vi lägger ut länkar till webinarierna i facebookgruppen, så 
du kan titta senare om du inte kunnat vara med live.

Guldcoachen
Coachens Toolkit Guld 2020

Missa inte vår kompetensdag 
inom coaching 2020!

TRÄNA DIG TILL EXCELLENCE!
Saknar du någon att bolla idéer med i ditt coachande?
Vill du träna på nya och fler övningar?
Vill du knyta kontakter med kollegor och kompetensut-
veckla dig? Då är våra kompetensdagar för coachen något för 
dig!

KOMPETENSDAG 19 NOVEMBER 2020, ÖREBRO
Tema Feedback

Program
Välkommen och introduktion
Presentation av Uneståls feedbackmodell som tar hänsyn 
till fler perspektiv hos givaren och mottagaren av feedback.
Coaching och övningar kring feedback och feedbackmo-
dellen.
Frågestund - fråga mentorcoachen.

Kvällen innan anordnar vi ett frivilligt ”gettogether” i Örebro 
centralt för de som vill komma tidigare.

PRIS
2 900 kr, exkl. moms. 
Boka 2 eller fler deltagare och få 10% rabatt!

OBS! Kompetensdagen Ingår inte i toolkitet, utan bokas sepa-
rat. Vid för få antal deltagare kan vi välja att ställa in dagen och 
avgiften återbetalas.

BOKA KOMPETENSDAGEN!
Boka i vår webshop slh.ecwid.com.

MEDLEMSRABATTER
10% på vårmötet

10% på profiltryckta produkter
Värdecheck på 5% för utbildningar att ge bort till en vän
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Guldcoachen 2020
Årshjul med aktiviteter

2020

WEBINAR
6 januari, 18.30

2 nya övningar,
2 nya mentala
träningsprogram

COACH KOMPETENSDAG
19 oktober, Örebro
(ingår inte i Guldcoach,
faktureras separat)

  COACHBREVET GULD

VÅRMÖTET, ÖREBRO
10% rabatt

1 ny övning
1 nytt mentalt tränings-
  program

WEBINAR
28 april, kl. 18.30
Coachbrevet Guld

WEBINAR
3 september, kl. 18.30

WEBINAR
19 November

1 ny övning,
1 nytt mentalt
   träningsprogram

COACHBREVET GULD
1 ny övning
1 nytt mentalt
   träningsprogram

COACHBREVET GULD
2 nya övningar
2 nya mentala
   träningsprogram

COACHBREVET GULD

SOMMARSOMMAR

Med reservation för ändringar av datum. 
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