
dback 
MEDVETNAM0TENS MAGI 
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Samarbetsformagan 
ar var framsta resurs 

Vi sager ofta att medarbetarna ar verksam

hetens framsta resurs. Det stammer -
nar vi ar bra pa att samarbeta. 

I verksamheter som har en fungerande 

feedbackkultur mar medarbetarna battre, 
grupper utvecklas och blir mer effektiva 
samtidigt som kvaliten hojs ifraga om 

bemotande och service. 

Vi pa Feedbackakademin har utbildat over 

35 000 medarbetare och chefer i konsten att 

konstruktivt ta emot, be om samt ge feedback. 

Var bok "Professionell feedback" iir Sveriges 

mest lasta bok inom amnet. Nar vi foljer upp 

vara utbildningar far vi hora att medarbetarna 

inspirerats att lasa boken som hjalpt dem omsatta 

kunskaperna praktiskt. 

Den bifogade boken medfoljer den har 
informationen for att du ska fa en uppfattning 

om vart arbete, bladdra i den, las och prova 

pa att anvanda de olika verktygen. 

Just nu har vi ett paketerbjudande dar 

du som koper IOO backer av oss aven far en 

halvdagsworkshop "Kom igang med feedback".* 

Paketet iir en kickstart for verksamheter som 

vill utnyttja det fantastiska verktyg for samarbete 

som feedback iir. Boken och workshopen - med 

inspiration och praktiskt anvandbar kunskap for 

att pa ett konstruktivt siitt ta emot, be om och ge 

feedback - ger stod for er i processen att skapa 

en utvecklande feedbackkultur. I den bifogade 

reflektionsovningen ser du vad deltagarna tar 

med sig efter en workshop. Vi tror att de flesta 

verksamheter onskar dessa insikter och forandrat 

beteende hos sina medarbetare. 

Vi hoppas fa tillfalle att niirmare ga igenom 

var ni som verksamhet eller grupp befinner er och 

vilka behov ni har nar det galler kommunikation 

och feedback. 
For mer information maila garna oss pa 

kontakt@feedbackakademin.se 

PAKETERBJUDANDE "Korn igang med feedback" 
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KOP 100 BOCKER OCH FA EN 

HALVDAGSWORKSHOP. 

*Boken "Professionell feedback - medvetna mi:itens 

magi" kostar 30 I kr (inkl 6% moms) i handeln. Vart 

erbjudande innebiir att ni betalar 280 kronor exkl

6% moms per bok vid ki:ip av 100 bi:icker och att en 

halvdagsworkshop for upp till 100 deltagare inkluderas i 

priset. Normalpris för enbart en workshop på en halvdag 

börjar på 30 000 kronor ex 25 procents moms

www.feedbackakademin.se 

Las garna v�r blogg www.feedbackakademin.se/blogg 
och fi:ilj Feedbackakademin p� Facebook www.facebook.com/Feedbackakademin 




