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Pareto 80/20 ﬂyttar kontoret till Helsingborg, välkommen till vår nya adress.

Pareto 80/20 knyter nya band
Att leva som vi lär tycker vi är viktigt. Nu utmanar vi oss själva och
ﬂyttar kontoret till Helsingborg och får nya perspektiv på tillvaron.
Självklart kommer vi fortsätta träffa våra kunder och
samarbetspartners på andra orter precis som vanligt. Våra nya
grannar har kompletterande spännande tjänster, kolla in dem
här: invono.se och svenskaﬁnans.se
Välkommen till oss på vår nya adress
Drottninggatan 13
252 21 Helsingborg
Patrik Utter 076 - 84 80 204 & Mikael Åkesson 076 - 84 80 201
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LEDARSKAPSUTBILDNINGAR
PARETO 80/20
Mars månad har varit en rekordmånad för våra Ledarskapsutbildningar
Aldrig har vi haft så många Diplomeringar som i mars 2018, en rekordmånad.
Vi kallar sista dagen i våra utbildningar för Effektdag. Denna dag är fylld av
utmaningar, utvärderingar, reﬂektioner, upplevelser och ett rejält avstamp in i
framtiden. Vi har skrattat tillsammans, gråtit, kramats och imponerats av våra
deltagares utveckling.
Nätverkande och erfarenhetsutbytet är värdefullt för personer som sitter i
samma utmaningar. Gruppdynamiken ger sig till känna på ett tydligt sätt när
vänskap för livet har skapats och det är uppenbart att de regelbundna möten
som varit vardag i många månader nu blir mer sporadiska. Är du nyﬁken på hur
en ledarutbildning skulle kunna se ut för din organisation maila oss så berättar
vi mera. Maila oss här
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Vi hjälper hela organisationer att bli mer lönsamma och stärker handlingskraften i företagets ledningsgrupp.

https://pareto8020.se/referenser/
"Citat från våra kursdeltagare"
- Min roll som chef

- Ny syn på mitt ledarskap

"För mig har effekten av mitt deltagande
varit att jag känner mig tryggare och
lugnare i min roll som chef.
Detta ökar min tydlighet och ger

"Jag har får en helt ny syn på Ledarskap.
Det har varit mycket utvecklande och
inspirerande."

medarbetarna bättre arbetsro"

- Verktyg för livet

- Roligare på jobbet

"Jag hade inte tänkt gå utbildningen för
det var så rörigt i livet. Men nu är jag så
glad att min chef övertalade mig.
Utbildningen har gett mig verktyg och
vänner för livet och jobbet, tack underbara
ni!"

"Efter att ha ändrat mitt sätt att planera
(80/20) lägger jag mer tid på ledarskap,
vilket direkt gett resultat i gruppen och det
är både effektivare och roligare på jobbet"

- Bästa utbildning jag varit på

- Vilken samhörighet!

"Utan tvekan den bästa kursen jag varit på
:-).Perfekt mix av teori, rollspel,
fördjupningar och aktiviteter."

"Att lära känna varandra och fördjupa sig i
varandras roller under Pareto's trygga
ledning det stärker verkligen VI-känslan
och den gemensamma värdegrunden.
Tillsammans är Vi alla smartare!"
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