
vasbypromotion.se

Datum: Tisdag 15 mars

Kl: 07.30 - 08.30 Kvinnors företagande. Gruppsamtal & frukost. 

Kl: 08.45 - 09.45 Väsby Promotions medlemmar & Kvinnors företagande Föreläsning.  

(Från kl: 08.30 Mingel, kaffe & bulle).

Plats: Väsby Promotions lounge, Kanalvägen 10 C, 3 tr, Upplands Väsby  

Anmäl dig senast 14 mars. För medlemmar i Väsby Promotion och Kvinnors företagande.  

Kostnadsfritt men vid ej avbokning eller ”no-show” debiteras 150 kr. 

 

Kl: 07.30 – 08.30  
Kvinnors företagande   
bjuds in till unikt gruppsamtal 
innan föreläsningen tillsammans 
med Susanne Einhorn. Du bjuds på 
en enklare frukost. 

Här pratar vi om självledarskap, 
företagarens utmaningar, hur 
nyttjar vi nätverk och ser över våra 
kompletterande krafter 
istället för konkurrens. Samtal som 
stärker och peppar och ger en  
personlig injektion av pepp no 
depp! 

Kl: 08.45 – 09.45  
Medlemmar & Kvinnors  
företagande bjuds in till före-
läsningen Så får du supernöjda 
kunder, lyckliga säljare och inspi-
rerande team. (Kaffe & bulle 
från kl 08.30).  

Susanne Einhorn berättar om vad 
som krävs för det lyckade mötet. 
Oavsett om det gäller mötet med 
kunder eller medarbetare. Du får 
med bilder, historier och enklare 
modeller berättade med humor 
och värme samt mängder av  

framgångsexempel.

 

 

 

Varmt välkommen!

Så får du  
supernöjda kunder, lyckliga  
säljare & inspirerande team

Anmäl dig här!

Föreläsning  
Susanne Einhorn 

 15/3 
Väsby Promotions 

Lounge 

Susanne Einhorn är 

beteendevetaren och sälj-

experten som inspirerar sina 

deltagare till att våga ta steget 
mot att bli sitt allra bästa jag 
där den egna personligheten 

och ambitionen får glimra fram 
i möten som leder till att kunden 
blir mer än nöjd – helt enkelt 
supernöjd! Susanne har över 25 
års erfarenhet och jobbar med 
250 olika kundföretag i 25 
olika länder, och har även skrivit 
tre böcker på temat sälj.

Köp boken  

Bli en bättre 
Säljare till ett 
specialpris  
denna morgon!
 

Kvinnors
företagande

i Väsby
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Stanna  
gärna kvar  
efteråt för  

att ställa frågor  
eller knyta  
kontakter!


