
G R OW  -  d i t t  d i g i t a l a  v e c k o n ä t v e r k  

-GROW- 
INSIKTER TILLSAMMANS!

"ditt digitala veckonätverk"

Om GROW

GROW är till för dig som vill utveckla ditt självledarskap, få syn på dina möjligheter och med hjälp av den

kraften kicka igång en framåtrörelse. 

Nätverket är exklusivt för 10 deltagare per grupp. Vi samtalar, reflekterar, inspirerar och lär av varandra,

under trygg handledning av en coach. Alla träffarna sker på Zoom och bygger på ett aktivt deltagande under

veckan.

När du deltagit i en "GROW-vecka"  finns möjligheten att fortsätta reflektera tillsammans samt ge och få

draghjälp av tidigare deltagare i GROW Boost, en FB-grupp. 

Under veckan får vi ytterligare inspiration av en gästföreläsare. 

  Petra Jonsson,  certifierad ledarskapscoach, modererar träffarna och delar med sig av sina verktyg för

självledarskap. Petra har stor erfarenhet av att coacha på distans.

TEMA: KONSTEN ATT SÄTTA OCH NÅ MINA MÅL  

VECKOR: V49
Måndag, onsdag och fredag kl 08:00-09:00

Gästföreläsare onsdag kl 12:30-13:00

PRIS: 1 250 kr per vecka ex moms

Individuell coaching
Under veckan finns möjlighet att boka individuell coaching med Petra,  60 min,  

 till ett förmånligt "Grow-pris": 995 kr (ordinarie pris: 1  450 kr). Ex moms.

Grow with the flow!
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G R OW  -  d i t t  d i g i t a l a  v e c k o n ä t v e r k  

Varmt välkomna!
Petra & Maria

Tidigare deltagare

"Oerhört inspirerande att kicka igång dagen med GROW"

"Vad betydelsefullt det är att vara med i ett nätverk som ger så mycket energi! Speciellt för mig som är egenföretagare
och sitter en del själv och saknar sammanhang"

"Värdefullt att vara med i ett forum där jag kan ventilera med andra och få redskap att jobba med på egen hand.
Intressant att ta del av andras erfarenheter. Tid för reflektion."

PERENNE UTVECKLING
Perenne Utveckl ing erbjuder coaching t i l l  företag, skolor och pr ivatpersoner där fokus l igger på

att hitta ett  hål lbart  ledarskap för indiv id och organisat ion.  Petras bakgrund som legit imerad

lärare har gett henne mångårig erfarenhet av pedagogiskt  arbete,  samtal och ledarskap.

Dessutom har hon dr iv i t  eget företag och arbetat med försäl jn ing både i  startupbolag och

internationel la företag. Petra är cert i f ierad ( ICF ACC) coach och ledarskapscoach. 

Petra Jonsson

petrat jonsson@gmail .com 

VERYYES EVENT
VeryYes Event erbjuder projekt ledning av möten & event,  arrangerar träningsresor samt resor

med fokus på personl ig utveckl ing. Maria har många års erfarenhet från serv icebranschen och

har de senaste åren jobbat på Sälens Högfjäl lshotel l  & Gammelgården med införsäl jn ing,

planering och genomförande av större grupper och event.

Maria Wikström

maria@veryyes.se

www.veryyes.se 


