A PLACE TO GROW BUSINESS

Ettårigt program för dig som vill leva på din business
Välkommen till detta program, skräddarsytt för dig som vill utveckla din affärsidé och
förverkliga din dröm i att driva eget företag.
Du har drömmar, visioner och mål. Du är redo att investera tid och är nu redo att sätta den sista
och avgörande pusselbiten på plats.
För att kunna leva livet som egen företagare med all frihet under ansvar som företagandet
kräver från dig, behöver du någon som har gjort resan tidigare och är villig att ta dig hela vägen
till ditt mål.
Vi har verktygen och expertisen som tar dig hela vägen till ditt mål. Vi vet hur!

”Nu listar Sveriges dominerande utbildningsföretag inom professionell coaching och
ledarskap, de vassaste coacherna med spetskompetens inom just det du söker.”

Förändring och utveckling skapas genom effektiv professionell coaching.
Är du redo att förändra och förändras?
ROI idag, imorgon och framöver.
Tillväxt börjar med en dröm.
Är din dröm redo att växa?

CC Business Hub – A place to grow business

INNEHÅLL
Kick-off
Kick-off den 22 juni 2021 kl. 16.30-19.30
Avslut
Avslut sker 14 juni 2022 kl. 16.30-19.30
Temakvällar
Mellan augusti 2021 t.o.m. maj 2022 (10 tillfällen) arrangeras temaworkshops, en gång i
månaden och 2 timmar per tillfälle.
Q&A
Frågestund med gruppen (10 tillfällen) genomförs mellan temakvällarna, 90 minuter per
tillfälle.
Business Mentor
Arbete med egen businessmentor september, oktober, november samt januari, mars och maj,
90 minuter per tillfälle. Bokas direkt med din businessmentor.
Propellermodellen®
Möjlighet att arbeta med Propellermodellen® som licenstagare, och sammankopplat referera
till CoachCompanion.
Hemsida
En plats på CoachCompanions hemsida, som marknadsför dig och ditt företag under vinjetten
CC Business Hub.
Support
Extra support enligt överenskommelse.

PLATS OCH TID
ONLINE via Zoom.
Temakvällar 18.00-20.00. Alla datum meddelas under kick-off i juni.
Q&A 18.00-19.30. Alla datum meddelas under kick-off i juni.
Möten med din Business Mentor sker enligt överenskommelse er emellan.

PRIS
5 000 kr/månad i 12 månader (exklusive moms)

ANMÄLAN
För mer information eller bokning av din plats i CC Business Hub:
info@coachcompanion.se eller +46 40-30 68 60
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