
Bli en bättre talare
30 min – Anders Mildner / Anna Braun
Vill du också nå längre med dina föredrag och bli en 
bättre talare?
Vi vet hur du gör! Välkommen till en 
inspirationsföreläsning där talarteamet från Altitude 
Meetings berättar hemligheterna bakom bolagets 
framgångsrika talarcoaching – och lär dig knepen som 
snabbt förvandlar dig till en proffsig talare.
Bonus: vi avslöjar också de fem vanligaste misstagen – 
och vad publiken absolut inte vill se dig göra.

Pris: 10 000 kr exkl. moms 
Om du bokar ditt möte i meetingpointen under janauri 
och februari, bjuder vi på denna presentationen. 

Vill du veta mer om vår unika talarcoaching där vi jobbar 
med föredrag du ska hålla?
Kontakta: 
Calle Håkansson calle@altitudemeetings.se

Så lyckas du med din PowerPoint/Keynote-
presentation
1 h – Anders Mildner 
Dåliga Powerpointpresentationer irriterar publiken och 
gör föreläsningar sämre.  
Men hur ska man tänka när man designar sin 
presentation? 
Altitudes talarcoacher lär dig 10 enkla steg för att undvika 
death by Powerpoint. 
Pris: 8 000 kr exkl. moms

Uppstartsworkshop 
2-3 h – Någon av våra processledare 
Möten ska ge energi – inte stjäla den. Möten ska 
väcka idéer och få processen att röra sig framåt. Vår 
uppstartsworkshop är perfekt för dig som vill kicka 
igång ett projekt och få massor av nya idéer, samtidigt 
som du säkrar att du inte missar viktiga grundläggande 
förutsättningar. Fungerar för alla projekt, men kan med 
fördel användas av dig som tänker anordna konferens 
eller större möte. 
Pris: 20 000 kr exkl. moms

Bli en bättre workshopledare 
1 h – Anders Mildner/ Calle Håkansson  
Hur gör man för att leda möten till resultat? Vi delar med 
oss av våra bästa metoder för att få en grupp människor 
under ett möte att arbeta kreativt tillsammans för att 
snabbt komma fram till lösningar och nya idéer. 
Pris: 8 000 kr exkl. moms

Sociala medier crash course 
1 h – Aylin Daut 
Hur kommer man igång med sociala medier? Vi ger er 
smarta tips hur ni kan sätta en enkel strategi som är lätt 
att applicera på många olika företag.
Pris: 8000 kr exkl. moms

Sociala medier under ditt möte 
30 min - Aylin Daut / Anders Mildner 
Hur arbetar man med sociala medier under ett möte eller 
en konferens? Vi ger er smarta tips som ni kan använda 
under era möten!
Pris: 8000 kr exkl. moms

Workhack 
2 h – Anders Thoresson / Anders Mildner
Glöm överfulla mejlkorgar, ständiga kalenderkrockar och 
den stressande känslan av att aldrig hinna med det du 
ska. Välkommen till en träff där du snabbt lär dig att ta 
makten över din arbetssituation. Du lär dig:
• Ta kontrollen över din mailkorg
• Använda din kalender på rätt sätt
• Vilka metoder det finns att strukturera din arbetsdag
• Hur tekniken underlättar istället för att stressa
Få saker gjorda på jobbet med våra konkreta råd! 
Pris: 25 000 exkl. moms

Lär dig pitcha en idé 
1 h – Jonas Klevhag 
Vad innehåller egentligen en bra pitch och hur skapar du 
den? På en timme lär vi dig tweeka din elevatorpitch samt 
bygga upp en pitch som faktiskt säljer.
Pris: 8000 kr exkl. moms 

För mer info och bokning:
Sofie Gudmundsson 
Epost: sofie@altitudemeetings.se
Tfn: 0707412199

Öka ditt mötes 
värde! 
Vi har samlat vår kunskap kring möten och kokat ner det till några korta 
inspirerande kurser som du enkelt kan addera som värdefullt tillägg till ditt 
möte.   

Alltid rabatt på kur-
ser när du bokar ditt 
möte på STUDIOMeetingpoint!


