LB GROWTH MINDSET GROUP
– en grupp som fokuserar på personlig utveckling där vi tillsammans läser fascinerande böcker, reflekterar
individuellt och diskuterar tillsammans för att nå nya höjder.

Tillsammans bildar vi en mastermindgrupp och en stöttande community som kommer att hjälpa oss alla på
vår väg till en bättre version av oss själva. Tanken är att du utvecklas till den personen du vill vara, lär dig
nya saker, ta till dig ny kunskap, se saker med andra glasögon och perspektiv. Kanske är detta enbart ett
arbete för dig själv, Kanske är vill du dela med dig av denna kunskap till andra i ditt yrke eller på hemmaplan.
Träffarna kommer att vara på engelska så du får samtidigt möjlighet att förbättra din engelska i engagerande
diskussioner och kring intressanta teman.
Det spelar ingen roll var någonstans i världen du befinner dig, vilken bakgrund du har, om du gör det här
för dig själv eller i din yrkesroll som t.ex. coach, hur duktig du tycker du är på engelska – du är välkommen
precis som du är i detta digitala community och vi välkomnar dig med öppna armar, nyfikenhet och ivrigt
lyssnande öron.
Du bestämmer själv om du vill läsa varje titel i fysisk form, lyssna på ljudboken eller läsa e-boksversionen
på din Kindle eller padda. Du väljer formatet som passar dig bäst och om du helst läser på svenska eller
engelska. Om du föredrar att låna boken på ditt bibliotek så går det så klart jättebra också.
Vår första träff går av stapeln kl 19:00-21:00 den 27e april och vi träffas en gång i månaden för att diskutera
en ny bok (med ett litet uppehåll för sommaren). Jag informerar dig om vilken vi har som första titel så fort
du anmäler dig, så du har gott om tid att skaffa boken och läsa den innan vi ses på ZOOM den 27e.
Din investering (förutom ev. inköp av varje titel) är hjärnkraft, entusiasm och ….
•
•
•

2 995kr ex. moms för 3 months eller
4 995kr ex. moms för ett halvår eller
8 995kr ex. moms för helår

Vi lovar dig ordentlig avkastning på din investering:
•
•
•
•
•

Nya perspektiv
• Bättre engelskakunskaper
Bredare horisong
• Personlig utveckling
Utmanande frågeställningar
• En jag-klarar-det-här-attityd
Tillväxt
• Starkare mindset
En stöttande community som finns där för dig under tiden du utvecklas på din resa genom livet.

Registrera dig genom att fylla i formuläret på nästa sida maila tillbaka till hello@languageboozt.com
Vi ser framemot att träffa dig online väldigt snart!

www.languageboozt.com

hello@languageboozt.com

+46 (0)737 153 110

NAMN:

BOLAGSNAMN (om du vill att vi fakturerar ditt företag):

ORGANISATIONSNUMMER:

POSTADRESS:

MAIL:

TELEFON:

KURS DU VILL DELTA I (Language Boozt, LB Academy, Growth Mindset):

DAGENS DATUM:

KOMMENTARER ELLER ANNAT VI BÖR VETA OM:

Om du har vidare frågor eller funderingar, vänligen hojta till på telefon eller maila en rad
till oss på hello@languageboozt.com

www.languageboozt.com

hello@languageboozt.com

+46 (0)737 153 110

