
ERBJUDANDE TILL  
MEDLEMMAR I SINF

Stoagroup möjliggör för företag och individer att utvecklas och 
möta dagens och morgondagens utmaningar genom ett utvecklat 
ledarskap och teamutveckling. Vi anpassar oss utifrån era behov 
och önskemål.

Medlemmar av SINF erhåller 15% rabatt för Stoagroups tjänster 
vid angivande av kod SINF2021.  

Konsultation inom området chefs- och ledarskap.
Pris innan rabatt 1 750 kr per timme. 

Individuell coaching – coaching är en kraftfull metod för personlig 
utveckling. Genomförs individuellt under ett antal träffar.             
Pris innan rabatt: 11 750 kr för 5 tillfällen.

Headup Leadership – ett ledarutvecklingsprogram som löper över 
en period av 8 månader med regelbundna träffar i gång i 
månaden. Programmet genomförs individuellt eller i grupp.         
Pris innan rabatt: 35 000 kr per deltagare.

Ledningsgruppsutveckling – grupputveckling i syfte att stärka 
ledningsgruppen för att främja affärsutveckling. Genomförs som 
en serie gemensamma träffar, ofta i kombination med individuell 
utveckling för respektive medlem av ledningsgruppen. Pris enligt 
offert.

Teamutveckling – grupputveckling för att skapa effektiva team 
som ökar produktivitet och främjar en kreativ och positiv 
arbetsmiljö. Pris enligt offert.

Medling och konflikthantering – riktade insatser vid konflikter där 
behov av extern hjälp föreligger. Pris enligt offert.

Processtöd – stöd i framtagande av företagsinterna process kring 
exempelvis kompetensutveckling eller 
förändringsledning. Pris enligt offert.

VD-stöd – coachande rådgivning på exekutiv nivå.
Pris innan rabatt: 22 500 kr för 5 tillfällen.                             
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Stoagroup erbjuder under 2021 flera öppna utbildningar inom 
ledarskap och konflikthantering. Vi erbjuder även företagsinterna 
och anpassade utbildningar utifrån företagets specifika behov, 
chefs- och ledarerfarenhet och utmaningar. 

Medlemmar av SINF erhåller 15% rabatt för Stoagroups 
utbildningar vid angivande av kod SINF2021.  

Ny som chef – tvådagars grundläggande ledarskapsutbildning 
som ger kunskap och insikter i ämnen som exempelvis ledarskap, 
mål, tidshantering och stress samt konflikthantering och svåra 
samtal. Erbjuds som öppen utbildning eller företagsintern.         
Pris innan rabatt: 12 000 kr per deltagare.

Framgångsrik konflikthantering – endagarsutbildning som ger 
kunskap och praktiska verktyg för att kunna hantera konflikter 
och att kunna genomföra svåra samtal. Erbjuds som öppen 
utbildning eller företagsintern.
Pris innan rabatt: 6 500 kr per deltagare.

UGL – utveckling av grupp och ledare. UGL är en högt 
renommerad ledarutvecklingsprocess som genomförs i 
internatform under 5 dagar i följd.
Pris innan rabatt: 25 400 kr per deltagare.

För aktuella kursdatum samt anmälningsvillkor gå till 
www.stoagroup.se.

Eventuella kostnader för resor och logi i samband med leverans 
av uppdrag är inte inkluderade i priset.
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