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*Boken “Professionell feedback – medvetna mötens
magi” kostar 296 kr (inkl 6% moms) i handeln. Vårt
erbjudande innebär att ni betalar 270 kronor exkl
6% moms per bok vid köp av 100 böcker och att en
halvdags-workshop för upp till 100 deltagare inkluderas
i priset. Normalt pris för enbart en workshop på en halv-
dag för 100 deltager är 30 000 kronor plus 25% moms.

Önskar ni en heldags-workshop istället för en halvdag, 
erbjuder vi ett bokpaket med 150 böcker för 35 000 kr 
exkl 6% moms. Skillnaden mellan heldagen och halv- 
dagen är främst hur mycket tid vi har till praktiska övningar 
och diskussion, men också om vi har tid till bonus-ämnen 
med koppling till feedback, till exempel den användbara 
modellen om kärnkvaliteter som behandlas i boken.

KÖP 100 BÖCKER OCH FÅ EN 
HALVDAGS WORKSHOP.

KÖP 150 BÖCKER OCH FÅ EN 
HELDAGS WORKSHOP.

PAKETERBJUDANDE ”Kom igång med feedback”

Samarbetsförmågan  
är vår främsta resurs

Vi säger ofta att medarbetarna är verksam-
hetens främsta resurs. Det stämmer –  
när vi är bra på att samarbeta.

I verksamheter som har en fungerande 
feedbackkultur mår medarbetarna bättre, 
grupper utvecklas och blir mer effektiva 
samtidigt som kvalitén höjs ifråga om 
bemötande och service.

Vi på Feedbackakademin har utbildat över 
35  000 medarbetare och chefer i konsten att 
konstruktivt ta emot, be om samt ge feedback. 
Vår bok ”Professionell feedback” är Sveriges 
mest lästa bok inom ämnet. När vi följer upp 
våra utbildningar får vi höra att medarbetarna 
inspirerats att läsa boken som hjälpt dem omsätta 
kunskaperna praktiskt.

Den bifogade boken medföljer den här 
informationen för att du ska få en uppfattning 
om vårt arbete, bläddra i den, läs och prova  
på att använda de olika verktygen. 

Just nu har vi ett paketerbjudande där  
du som köper 100 böcker av oss även får en 
halvdagsworkshop ”Kom igång med feedback”.* 

Paketet är en kickstart för verksamheter som  
vill utnyttja det fantastiska verktyg för samarbete 
som feedback är. Boken och workshopen – med 
inspiration och praktiskt användbar kunskap för 
att på ett konstruktivt sätt ta emot, be om och ge 
feedback – ger stöd för er i processen att skapa 
en utvecklande feedbackkultur. I den bifogade 
reflektionsövningen ser du vad deltagarna tar 
med sig efter en workshop. Vi tror att de flesta 
verksamheter önskar dessa insikter och förändrat 
beteende hos sina medarbetare.

Vi hoppas få tillfälle att närmare gå igenom 
var ni som verksamhet eller grupp befinner er och 
vilka behov ni har när det gäller kommunikation 
och feedback. 

För mer information maila gärna oss på 
kontakt@feedbackakademin.se 


