
Glädjen i att få göra det man är bäst på. 
 
Välkommen till en hjärtlig dag för att upptäcka, bekräfta och utveckla dina 
och andras styrkor! 
 
Hej alla,  
 
Genom åren när vi arrangerat Halftime Institute har vi fått mycket positiv återkoppling 
kring delen ”Strengths Finder”. Det rymmer en sanning och glädjen i att förstå sina 
styrkor. Perspektivet är också befriande – att se och bekräfta varandra i detta.  
 
Många har gett uttryck för att man gärna ser en fördjupning i Strengths Finder då tiden 
på Halftime Institute inte ger denna möjlighet. Detta vill vi ta fasta på genom denna 
inbjudan från Leadership Network of Scandinavia.   
 
Det skulle vara så roligt att träffas!            Tina Brunegård     Magnus Österman 
  
 
 
 
Gemenskap & Utbildningsdag Strengths Finder – lördag 25 maj Öckerö 
 
Under dagen kommer vi på olika sätt gå igenom och arbeta med våra unika talangprofiler för 
att vi bättre ska kunna förstå, bekräfta och utveckla våra styrkor. Tina och Magnus är 
certifierade GALLUP Strengths coacher och kommer guida dig i frågor som; 
 

• Hur kan jag förstå min talangprofil?  
• Hur kan vi lära oss att tala om talanger?  
• Hur kan jag utveckla mina talanger till styrkor?  
• Hur kan vi bli bättre på att se och bekräfta varandras styrkor? 

 
Gå två för en!  
 
För att värna om värdet av att tillsammans upptäcka varandras styrkor, erbjuder vi denna 
utbildningsdag till reducerat pris och dessutom med möjligheten att kunna bjuda med 
respektive, vän eller kollega.  
När?    25 maj kl. 9.30 – 16.00 
När?  25 maj kl. 9.30-16.00 
Var? Nimbus. Öckerö. 
Pris? 3 500 kr plus moms (lunch, fika samt möjligheten att bjuda med en extra deltagare ingår).  
  Förberedande analys för alla 34 talangteman betalar du själv. Kostnad mellan 350-500 kr beroende på om 

du tidigare gjort Strenghts Finder eller ej.  Mer information om detta kommer.    
 
Anmälan?   Till tina.brunegard@100x.se. Gärna så fort som möjligt. Senast den 1/5. Har du frågor så tveka 

inte att kontaka oss.  


