HEALTHY MANAGEMENT PROGRAMMET
FÖR DIG SOM VILL TA NÄSTA STEG
DRIV DIT T GYM PÅ BÄSTA SÄT T
Healthy Management Programmet är ett unikt affärsutbildningsprogram speciellt
framtagen för dig som är ägare, chef eller nyckelperson i träningsindustrin.
Utbildningen innefattar allt från genomgång av er nuvarande affärsmodell,
konkurrensanalys, ekonomiska och verksamhets- baserad nyckeltal, ledarskap,
sälj och service, marknadsföring samt fördjupning i hur ni kan få er personliga
träning till ett ännu mer lönsamt verksamhetsområde. Programmet är framtaget
av KlubbSverige och kurserna levereras av professionella utbildare som är noga
utvalda för deras specifika erfarenheter och kompetenser.

AFFÄRSMODELL
ANALYSER
NYCKELTAL
LEDARSKAP
PERSONAL
SÄLJ
SERVICE
MARKNADSFÖRING
PT MANAGEMENT
COACHNING

BLI EN DEL AV EN INSPIRERANDE GRUPP
Du kommer under utbildningens gång träffa andra ägare och chefer som vill
utveckla sin verksamhet och det kommer ges stor möjlighet att utbyta erfarenheter, diskutera i grupp och knyta många nya kontakter. Du kan välja att gå hela
programmet eller välja ut ensataka kurser. Går du samtliga kurser i programmet
blir du vid programmets slut ”Diplomerad Healthy Manager”.

UNIKT COACHNING & BUDDY SYSTEM

För att säkerställa att du som deltagare får ut
maximalt av denna utbildning så kommer du som

PROGRAM
START
10 JUNI

väljer att gå hela programmet ingå i ett unikt coaching
system. Detta innebär att du mellan kurstillfällena
kommer få coachning, uppföljning och feedback.
Det är coachning både individuellt och i grupp från oss
som ansvarar för kursinnehållet. Du kommer även få
en ”buddy” som är en kurskamrat där ni kommer ges
möjligheten att coacha och utmana varandra.

PRIS

Vi vet att bäst effekt av programmet fås om fler av
företagets nyckelpersoner kan delta. För att göra
detta möjligt så har vi kraftigt rabatterat priset vid
anmälan av flera personer.
Första deltagaren: 4900 SEK/MÅN
Följande deltagare: 1490 SEK/MÅN
Vid månadsbetalning gäller 12 månaders avtalstid.

Läs mer på:
k lubbs v e r ige. se
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SÅ HÄR FUNKAR DET!
FANTASTISKA FÖRUTSÄT TNINGAR
Vi är stolta över att ha samlat experter inom respektive område. Genom Healthy Management
får du en fantastisk mix av olika relevanta kurser, individuell coachning från våra experter
samt flertalet webinar där du har möjlighet att diskutera arbetsuppgifter och scenarion med
dina kurskamrater tillika branschkollegor.
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Nulägesanalys

Marknadsföring
2 dagar

NYHETER 2019
Vi strävar hela tiden efter att hitta spännande
inspirerande coacher och utbildare. Till årets
start har vi glädjen att presentera två nya
stjärnor! Johan Nilsson som tidigare haft rollen
som strategiansvarig för SATS.koncernen samt
en av Sveriges mest uppskattade föreläsare

Peppe Ekmark

Johan Nilsson

inspiratören och säljexperten Peppe Ekmark!

Säljande Service

Strategi & affärsmodell

15-16 januari

8-9 oktober

EN DIPLOMERAD
UTBILDNING
Efter genomförd utbildning blir du diplomerad
Healthy Manager och redo att ta dig an nya
utmaningar. Du kommer ha fått med dig massor av verktyg och insikter som kommer ge dig
bättre förutsättnikngar att både ta dig själv och
din verksamhet till en helt ny nivå!

H ej a heja!

