Luppo – Parasta aikaa itsellesi ja tiimillesi.
Valmennuksia johtajille, johtoryhmille,
esihenkilöille ja tiimeille.

Muutosmuskelivalmennuksien
ajankohdat
1) 2.-3.6.2022 (to-pe)
2) 1.-2.9.2022 (to-pe)

Millaiset muutosmuskelit
sinulta ja joukkueeltasi
löytyy?
Tämä aika, jos mikään, on vaatinut
ja tulee vaatimaan johtajalta vahvaa
muutoskyvykkyyttä eli resilienssiä ja
valmiutta ottaa uusia haasteita vastaan. Lisäksi johtajalla on hyvä olla keinoja kasvattaa oman tiiminsä ja koko
organisaationsa muutosmuskeleita ja
samanaikaisesti havainnoida niin itseään kuin ihmisiä ympärillään myötätuntoisin silmin.

www.hotelliluppo.fi

Tule mukaan johtajille suunnattuun
pienryhmävalmennukseen, jossa voit
tarkastella itseäsi ja vahvuuksiasi erilaisissa haasteissa ja muutoksissa. Kun
tunnet omat vahvuutesi ja haasteesi,
pystyt paremmin johtamaan muita. Samalla lisäät ymmärrystäsi muutoksen
johtamiseen liittyvistä ilmiöistä. Tutkimme myös inhimillistä tarvettamme pysyvyyteen ja vakauteen.
Valmennuksessa saat itsellesi henkilökohtaisen muutoskyvykkyyspalautteen.
Resilienssiprofiilisi kertoo muutosmuskeleidesi tämänhetkisen tilanteen. Voit
tarvittaessa lähteä tekemään sekä itsellesi että tiimillesi treeniohjelmaa.

H YV I NVO IN T IH OT E LLI F O R S SAN LUP P O

Kutomonkuja 2 A 1, 3 krs, 30100 Forssa

minna@forssanluppo.fi

Hinta:
1200 € + alv 24 % / henkilö. Hintaan sisältyy:
• Muutoskyvykkyysvalmennuksen sertifioidun resilienssivalmentajan ja
johdon coachin kanssa
• Ennakkokyselyyn pohjautuvan henkilökohtaisen palauteraportin eli
resilienssiprofiilin
• Majoituksen Hyvinvointihotelli Lupossa, viihtyisässä yhden hengen huoneessa
• Kaksi lounasta, illallisen ja aamiaisen
Kutomon Fysioterapia ja Liikuntakeskuksen laajat palvelut ovat käytettävissäsi
hinnaston mukaan.
Halutessasi voit ostaa lisäyön, tai vaikka useammankin, Lupossa hintaan € 99 + alv 24 %
Valmennus toteutetaan 4-7 hengen pienryhmässä
Kysy myös tarjousta omalle johtoryhmällesi tai työyhteisöllesi teille sopivana ajankohtana.
Ota meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.

Johdon valmennukset:
Sari Ajanko
Leadership & Executive Coach (PCC)
Certified Personal Resilience Instructor
Positive Intelligence Coach
Diversitas Oy
www.diversitas.fi
sari.ajanko@diversitas.fi
+ 358 40 557 3086

Lupon palvelut:
Minna Penttilä
Hyvinvointihotelli Luppo
www.hotelliluppo.fi
minna@forssanluppo.fi
+ 358 500 878 365

www.hotelliluppo.fi
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