Tone Bekkestad
Tone har mer än ett decennium (12 år) av
erfarenhet av att stå framför en kamera och
mer än 8.000 direktsända TV presentationer.
År 2017 firade hon 10 år som föreläsare,
moderator och konferencier, med mer än 100
nöjda kunder/uppdragsgivare.
Under hennes tid på TV4 röstades hon fram
som Sveriges bästa / mest populäre TVmeteorolog tack vare sitt sätt att presentera och
"connecta" med tittarna - m.a.o att få tittarna
att känna att jag pratade direkt till dem.
Tone är idag en mångsidig entreprenör som
både kan förgylla och förstärka din konferens.

Lär dig sälja med video

Mer med Tone

Är du riktigt bra på vad du gör?

Klimatföredrag med lösningsfokus

Erbjuder du produkter och tjänster som skulle
hjälpa dina kunder att lösa ett problem eller en
frustration?

Vill du göra smarta investeringar och kloka
val? Vill du spara pengar, samtidigt som du
sparar miljön och klimatet?
Lyssna till ett spännande, engagerande och
inspirerande föredrag med Tone!

Vill du hjälpa dina kunder att nå sina mål, men
vet inte hur du ska få människor att hitta dig?
Du ser andra entreprenörer och företagare som
använder video, men:
• du vet inte hur du ska göra
• vad du ska säga
• hur du löser det tekniska/YouTube
• hur du kommer igång.
Tone hjälper dig med allt detta och gör dig
framgångsrik med film!

Moderator
Med värme, humor och engagemang är Tone
Bekkestad en mycket uppskattad moderator
och konferencier, som med skarpa frågor
lyckas fånga upp olika åsikter, och skapar ett
öppet och engagerat klimat som fascinerar
och berör.
www.tonebekkestad.se

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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