
SKAPA MÖTEN I VÄRLDSKLASS
Ta första steget mot effektivare, roligare och bättre möten! Boka en inspirationsföreläsning med Michael Alphov 
som innehåller mängder av konkreta och handfasta tips för att skapa möten i världsklass. Föreläsningen är en 
perfekt aktivitet för er kick-off, er konferens eller som en del i er verksamhets utvecklingsarbete!  
Föreläsningens övergripande mål är att alla deltagare ska få mängder av nya insikter och verktyg som är direkt 
användbara redan vid nästa möte. Föreläsningen genomförs på ett pedagogiskt, lättsamt och inspirerat sätt där 
”igenkänningsfaktorn” är hög och skratt blandas med allvar. 
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OM MICHAEL 
Han har under de senaste 13 åren utbildat och föreläst inom effektiva arbetsmetoder. Innan dess har han arbetat 
som Training & development manager inom British Airwayskoncernen, varit fotbollstränare på elitnivå, Account 
manager i ett av världens största telekombolag, konsultchef samt har startat fyra bolag. Han har även varit 
lagkapten i Team Rynkeby Göteborg-God Morgon som är ett stort välgörenhetsprojekt till förmånen för 
Barncancerfonden. 

VAD SÄGER DELTAGARNA? SÅ HÄR GÅR DET TILL

Föreläsningen genomförs på den tid och plats som 
ni önskar enligt överenskommelse. Innan 
föreläsningen stäms innehåll och inriktning av. Allt 
för att verkligen säkerställa att fokus kommer vara 
på delar och metoder som ni har användning av i 
er väg till framgång. Vår personliga övertygelse är 
att alla har nytta av effektiva möten och vi är helt 
säkra på att du redan nu vet vad du är bra på och 
vad du behöver förbättra.  
Därför törs vi påstå att metoderna som lanseras i 
föreläsningen kommer hjälpa Er på vägen till att 
skapa möten i världsklass!  

Chefer inom Arvika kommun 

๏ En av de bästa föreläsningar/utb. jag varit med 
om. Väntar på nästa möte när jag kan använda 
hans tips och ideér. 

๏ Passade bra i vår verksamhet. 
๏ Så inspirerande föreläsare.  
๏ Humor, kort och tydlig info. Bra verktyg! 



SOM ÅHÖRARE KOMMER DU ATT:

• Få en genomgång av olika mötestyper och dess 
skillnader 

• Få en förståelse för vilka delar som behövs för att 
skapa effektiva möten uppdelat på före, under och 
efter ett möte 

• Få tips och råd gällande varför ett syfte alltid måste 
finnas för varje möte 

• Få tips och råd hur man sätter tydliga mål med varje 
möte oavsett vilken typ av möte som ska 
genomföras  

• Få förståelse för varför gemensamma spelregler 
alltid måste finns gällande alla möten och varför 
dessa regler inte kan vara lika gällande alla möten 

• Få tips på hur man planerar upp en agenda på 
smartast sätt  

• Få förståelse för vilka roller som finns under ett möte 
samt vilket ansvar som kommer med de olika 
rollerna  

• Få verktyg för en mer effektiv och framgångsrik 
kommunikation 

• Få verktyg för att bli bättre på att ge och ta emot 
feedback 

• Få en introduktion till vilka olika personlighetstyper/
personprofiler som finns för att skapa ett ännu bättre 
samarbete under era möten 

VEM PASSAR FÖRELÄSNINGEN FÖR? 
Föreläsningen passar alla tjänstemän, oavsett 
befattningar. Möten är en stor del av många 
tjänstemäns vardag och kommer vara så även i 
framtiden så även små förbättringar kommer 
göra stor skillnad! Kunderna, som redan idag 
bokar föreläsningen är en blandning av stora 
börsnoterade koncerner, privata bolag och 
offentliga/kommunala/statliga verksamheter. 
Givetvis kan träningen genomföras både på 
svenska och engelska.
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VILL DU FÅ SMARTA TIPS REDAN IDAG? 
Då tipsar vi om följande:  

๏ Kolla in www.alphov.se/effektivitetstips  
๏ Följ Michael Alphov på sociala media: 

  @michaelalphov
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