Framgångens fem fingrar
Under snart 30 år har Janne varit framgångsrik
affärsman och affärsutvecklare i olika former och i
mycket skiftande verksamheter. I stora koncerner men
även i mindre organisationer. Han har aktivt arbetat
med affärs-, ledarskaps- och organisationsutveckling
och som KAM och BDM.

www.p4rm.se

Han har ofta uppdrag som företags-, försäljnings- och
ledarcoach, rådgivare, föreläsare och inspiratör.
Med stor nyfikenhet på människor och vad som gör
oss framgångsrika och välmående har Janne skaffat sig
mycket intressant erfarenhet och praktisk kunskap
som han gärna delar med andra!

Föreläsningar och workshops
Varje person och varje team har en förmåga att överträffa sig själva när de får utmaningar,
rätt redskap och ett väl fungerande ledarskap! Janne Tengvall är ledarskapskonsulten som
tror på och brinner för ett personligt och långsiktigt lärande.
”Håll upp din hand framför dig. Stäck ut alla fingrar och titta på dem. Du tittar just nu på den
hand som kommer att vara ditt redskap och din hjälp under din positiva utveckling de
kommande åren. Bilden av din hand kommer påminna dig om vad som är viktigt i ditt liv och
vad du behöver jobba med för att må riktigt bra och utvecklas i livet.”
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Vision och passion
Målsättning och strategi
Engagera andra
Engagera hjärtat
Gör annorlunda

”De fem fingrarna representerar var och en avgörande områden som
påverkar oss och skapar välmående. De är drivkrafter vi alltid jobbar
med i våra liv. Det är dessa drivkrafter som gör oss till människor, till
aktiva och positiva individer i vårt samhälle.
Dessa fem fingrar har genomsyrat hela vår utveckling som människor.
Lär dig mer om dem och hur du kan få ännu mer nytta av dem!
Du mår bättre och dina medmänniskor, nära och kära, kommer må
bättre tillsammans med dig också!”
Janne

Utbildning inramad av det vackra Portugals landskap och väder. God mat och
dryck, inspirerande upplevelser och tid för reflektion.
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Detta får du också
•
•
•

Boende på högklassigt och naturnära hotell
Helpension inkl. vin och öl vid bordet.
Uppleva några av Europas vackraste platser genom utflykter och härliga
aktiviteter som du väljer.

Vädret är också en god anledning till att ha utbildningen i Portugal
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