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Den 15 oktober slår Renew Service  
upp portarna för en Oktober-AW!

OKTOBER-AFTER WORK 
HOS RENEW SERVICE

Vad avgör om de kommer att 
gilla dig, lita på dig eller köpa 
av dig?

Sällan har vi stenkoll på exakt 
vilka signaler vi sänder. Ändå är 
det just det som avgör om vi får 
jobbet, om kunden kommer att 
köpa och om den första dejten 
leder till (minst) en till.

Frågorna är många: Vad är det 
som gör att vi gillar och känner 
förtroende för vissa personer? 
Varför väljer vi ett varumärke 
och inte ett annat? Hur kan en 
organisation skapa förtroende 
och engagemang? 

En humor- och energifylld inspi-
rationsföreläsning med många 
aha-upplevelser.

Ur innehållet
• Hur får du andra att gilla dig  
   på 1 minut?
• De två viktigaste egenskaperna  
   andra läser av hos dig
• Bästa digitala intrycket - vad  
   krävs på nätet?
• Såhär väcker du andras  
   intresse
• Olika person - olika bemötande
• Går det att rädda ett dåligt  
   intryck?

Om Angela
Angela Ahola är doktor i psykologi, 
inspirationsföreläsare, och författare. 
Angela är en av TOPP100 - Sveriges 
mest populära föreläsare 2018 och 
har nominerats till Stora Talarpriset 
2018. 
 

 
 

Skulle du köpa dig själv? 

Väsby Promotion
Kanalvägen 10 C, 3 tr
194 61 Upplands Väsby 
08-590 327 00
www.vasbypromotion.se

 

Plats: Renew Service, Lövängsvägen 10, Upplands Väsby 
Datum: Måndag 15 oktober 
Kl: 17.00-18.00 Föreläsning Kl: 18.00–20.00 After Work, 
mingel med öl, korv samt rundvandring i Renews lokaler.  

Föreläsning med  Angela Ahola

Begränsat antal platser  till föreläsningen.  Först till kvarn!  

Renew Service AB är ett familjeföretag inom Fastighetsförvaltning och 
Fastighetsservice med lång erfarenhet i branschen. Deras affärsidé är att 
förse kunder med kompetens och service för deras specifika behov. Nu 
bjuder Renew Service in Väsby Promotions medlemmar till en Oktober-AW, 
med föreläsning, mingel, öl, korv samt rundvandring i företagets lokaler. 

Varmt välkommen!

ANMÄL DIG HÄR!


