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Till skillnad från alla andra framgångsböcker, innehåller denna konkreta facit. Läs,
reflektera och gör övningarna och du blir både framgångsRIK och lycklig.
Lycka och framgång är olika för olika människor. Du kommer - med bokens hjälp och din
kreativitet - att hitta dina egna framgångar, din lycka. Boken vänder sig till alla. Det
spelar ingen roll om du är yrkesverksam medarbetare eller chef, pensionär eller student.
Boken leder dig till mål, vision, mission som skapar inspiration för resultat. Du får
effektivitetstips så att du kan frigöra tid för att nå framgång.
Vad är det som entusiasmerar dig? Vad är ditt driv? Vad vill du ha ut av livet? Med bokens
hjälp, kommer du att bli klar över detta - och kort därefter har du nått din första framgång.
Tänk om du kunde slita mindre och öka din effektivitet med minst 15%, må gott, nå
dina mål, och därmed skapa resultat som gör dig framgångsRIK OCH lycklig! Det är
sällan att vi kämpar för att nå mål. Vi kämpar för att nå resultat, baserat på målet. Ett
resultat som skapar känslan av framgång och upplevelsen av lycka.
Din framgång är mycket värd.
Som ett exempel kan nämnas att Monica ofta tränar grupper i e-post-effektivitet. En
grupp nyligen hade gemensamt över 12000 e-post i inkorgen vid start och ca 100
e-post totalt efter genomgånget program. Vinsten är enorm för dem. Tidsbesparingen
motsvarar – baserat på forskningsresultat – ca 30 timmar per vecka inkl ställtid.

Du är kanske en av dessa framgångsrika personer? Om inte, läs boken och få tipsen
som gör att du kan spara åtskilliga timmar per vecka till förmån för framgång och lycka.
Monica Ivesköld är Sveriges enda "struktör-planör-motivör" - den absolut enda
effektivitets-konsult som arbetar med allt från coachning och
hypnos till att skapa verksamhets- och processtöd på 3
arbetsdagar. Hon utbildar även i kund-service,
Försvarshögskolans Utvecklande Ledarskap, Medarbetarskap,
Affärsmannaskap, Värdegrund, BPMS och mycket mer. Monicas
driv är att få andra att växa.
Vill du bli en av dem?
Monica erbjuder fr o m hösten 2013 ny innovativ digital utvecklingsmetodik som
innebär att du kan få hjälp via datorn i 1-timmes lektioner för att skapa resultat och
framgång.
Cambio 800 ökar produktionen Koncernen Carter Holt Harvey Ltd är Australiens största tillverkare,
distributör och säljare av träprodukter med flera. Fra midten av 30-tallet blomstret turistnæringen på
Lillehammer med ei framgangsrik hotellnæring som fundament. Lillehammer var innlandets
”turisttrafikkcentrum. FG Racing er stolt leverandør av Sargo båter, tidligere kjent som Minor Offshore I 2016
testet Nord-Korea to atomsprengladninger og 24 raketter. Nå har de nettopp testet en kraftig rakettmotor og
skutt fire raketter mot Japan. Nok en. Willab Garden har Nordens største utstilling med hagestuer og drivhus.
Gratis pristilbud og tegning. ”Doppler” er Erlend Loes femte voksenroman og ble utgitt i 2004.
I denne romanen møter vi Andreas Doppler, en vellykket familiefar, en veltilpass samfunnsborger.
TIDSSKRIFT FOR NY TEKNOLOGI OG TEKNIKK, Fagblad, sivilingeniører, ingeniører, teknikere, data,
IKT, HMS, maskin, verksted, byggindustri, telekommunikasjon, industri. Finn kjente sitater og ordtak som har
temaet Menn

