
 

V A LM ENNU S :

PO S I T I I V I N E N

HAA S T AM I N EN

 

Novetos järjestää mahdollisuuden
syventyä positiivisen haastamisen

teemaan yksipäiväisessä
valmennuksessa.

 
Mitä positiivinen haastaminen on?

Miten sitä tehdään?
Mikä positiivisen haastamisen

mahdollistaa?
Milloin haastetaan?   

Miten erilaisia ihmisiä haastetaan?
 

ILMOITTAUDU

EARLY BIRD -hinta voimassa 8.11.2019 asti:
600€ / koulutuspäivä + alv. 24%
 
8.11.2019 jälkeen hinta: 
750€ / koulutuspäivä + alv. 24%
 
Mikäli organisaatiosta osallistuu
kolme henkilöä tai enemmän,
annamme organisaation osallistujille
hinnasta -20% alennuksen.

 

 
Valitse yksi (1)

valmennuspäivä:
 

13.3. Espoo
4.6. Tampere

 
Valmennus on yksipäiväinen ja
annetut valmennuspäivät ovat

sisällöltään samoja.
 

 
 

 
 

.

VALMENTAJAT

Heikki Pajunen

Hanna Poskiparta

Anne Roine

 

Avoimissa valmennuksissamme työstät
merkityksellisiä päämääriä ja löydät

uusia keinoja kehittää sekä itseäsi että
muita organisaation jäseniä.

 
Valmennusohjelmamme perustuvat

vetäjien syvälliseen kokemukseen sekä
osallistujien vahvaan vuorovaikutukseen

ja keskinäiseen luottamukseen.
 

Valmennusryhmän koko on yleensä n.
15-25 henkilöä.

 

 

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää: 
sini.munukka@novetos.fi / 09 682 9050



 

COACH I N G :

PO S I T I I V I N E N

HAA S T AM I N EN

Coaching on henkilökohtaisempaa valmennusta, joka
auttaa sinua saavuttamaan parempia tuloksia ja
hyvinvointia työhösi ja elämääsi.

Coaching keskittyy siihen, missä olet nyt ja mitä haluat
tehdä päästäksesi sinne, missä toivot olevasi
tulevaisuudessa. 

Henkilömäärä coaching-ryhmässämme on n. 3-6
henkilöä/ryhmä.

Novetos järjestää mahdollisuuden 
coaching-prosessiin, joka syventää osallistujan
positiivisen haastamisen teemoihin huomioiden
yksilön tarpeet ja persoonan.
 

 

 

 

ILMOITTAUDU
EARLY BIRD -hinta voimassa 8.11.2019 asti:
1600€ / henkilö + alv. 24%
 
8.11.2019 jälkeen hinta: 
1800€ / henkilö + alv. 24%
 
Teemme mielellämme myös
yrityskohtaisia coaching-prosesseja.

 
 

 

 
Coaching-päivät:

27.2, 6.4, 4.5, 3.6, 19.8, 14.9.
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COACHIT :

Hanna Poskiparta
Hanna oivalluttaa tunnistamaan
itselle merkitykselliset asiat. Hän 
herättelee asiakkaita löytämään

rohkeutensa ja vahvuutensa, 
katsomaan asioita uudesta

näkökulmasta, luomaan selkeitä
tavoitteita sekä löytämään

askelmerkit onnistumisen tielle.

 

Anne Roine
Anne on mukaansa tempaava

ihminen, joka tähyää tulevaisuuteen,
mutta ymmärtää nykytilanteen ja
henkilökohtaisen kasvuprosessin.

Hän hakee tinkimättä parhaimmat
ratkaisut olemassa oleviin haasteisiin
ja ymmärtää ihmisten erilaisuuden.

Annen palaute on välitöntä ja
ymmärtävää,  ja hän kulkee

valmennettavien rinnalla koko
matkan.

 

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää: 
sini.munukka@novetos.fi / 09 682 9050

 
Positiivisen haastamisen avulla

ihminen autetaan tekemään asioita,
joiden hän tietää olevan hyväksi

itselleen tai muille, mutta joita hän ei
saa tehdyksi.


