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Marketplace Stockholm är ett affärsnätverk 
för Företag och Entreprenörer. 
Under avslappnade former erbjuder vi föreläsningar 
för inspiration och nya insikter. Möjligheten att knyta 
nya kontakter och att skapa affärer och samarbeten.  
Vi hoppas kunna ge dig nya tankar, lägga grunden för 
nya vanor och därigenom ge dig möjligheten att växa 
som människa och ledare.  

“Liv och ledarskap - ny motivation”
Vad kan man dra för lärdomar efter att ha coachat över 1000 ledare, chefer 
och entreprenörer? Patrik Sandberg delar i denna humoristiska och mat-
nyttiga föreläsning med sig om tre viktiga lärdomar, både för livet och för 
ledarskapet.

- Patrik Sandberg är grundare av Företagscoach.se och har en mångårig erfarenhet av att coacha 
och utvecka chefer och ledare inom försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och ledarskap. Han har samordnat och 
tagit fram nya utbildningar och coachingupplägg för över 500 företag och organisationer i Norden. En av Patriks hjärte-
frågor är att hjälpa företagare och ledare att gå från tanke till handling. 

“3 Steg från framgång!”
Det finns 3 trappor ner i källaren både för en individ och för en organisa-
tion. Bekymmer, besvikelser och bitterhet kan hindra oss att nå våra mål 
och skapar frustration.
Forskningen visar att Tillit, Tacksamhet och Glädje är nycklar till framgång. 
Du får konkreta tips för att höja nivån på ditt ledarskap.

- Kim Karhu har mångårig erfarenhet av ledarcoaching runt om i Norden. Inspiratör och motivationstalare med passion 
för framgång och livskvalité. Han är idag mentor för ett helt nätverk av ledartränare och grundare av Day2Day Lead-
ership och Leadership Power. Podden “Ledarskap med Magnus och Kim” har idag över 3 miljoner streamingar per år.
Kims förmåga att locka fram det bästa hos människor har fått många att inse att vi klarar mer än vi tror.

Varmt Välkommen! 
Pris 295:- exkl moms per person, inklusive  

matig macka och kaffe eller te.  
Anmälan via www.foretagscoach.se/marketplace. 

Ingång Karla Kontorskonferens. Vid frågor ring 0734-47 80 80. 

Lunch-föreläsningarna


