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Konsten att sätta motiverande mål!   

Forskning visar tydligt att du presterar bättre om 
du sätter rätt sorts mål, både individuellt och i 
grupp, privat och på jobbet. Men vad är då rätt 
sorts mål? Och vad mer kan du göra för att nå 

målet? Detta är temat för Antoni Lacinai’s 
frukostföreläsning.  

 

Du får bland annat med dig: 

-       Skillnaden mellan mål, strategi, uppdrag och 

önskemål. 

-       Målmodellen DUKAT som får dig att prestera 

på topp. 

-       En enkel formel för motivation. 

-       Ett antal motivationshöjare som ökar din 

prestation ännu mer. 

 

Malmö Program Tid: 0730 – 0800 Frukost 0800 – 

0900 Seminarium 

Plats: CoachCompanion Norra Vallgatan 64B 

21122 Malmö 

Datum: 25 november 2015 

Kostnad: 100 kr inkl. moms som betalas via 

”Swish” eller kontant på plats. 

Anmälan sker här 

 

 

 

Antoni Lacinai är coachen och 

kommunikationsexperten som hjälper goda 

människor att lättare nå sina mål, genom att 

utveckla deras förmåga att kommunicera och 

prestera. Han har skrivit fem böcker om 

kommunikation och motivation. 

Frukostföreläsningen är baserad på hans senaste 

bok: MÅL. Sätt dem. Nå dem. Ha kul på vägen. Om 

du vill ha Antonis tips och tankar om kommunikation 

och motivation redan nu går du in 

på www.lacinai.se där det finns hundratals tips och 

tankar att lära av. 

Anmäl dig nu till vårt intressanta frukostmöte 

och lär dig att sätta motiverande mål! 

 

 

Anmälan sker senast den 20 november klockan 24:00 , 

begränsat antal platser. Bekräftelse sänds till alla, anmälan är 

bindande. Vi ställer in seminariet om färre än 10 anmäler sig, 

vilket vi i så fall mejlar vi ut till berörda. 

Vi ses och hörs den 25 november!  

Varmt välkommen!  

Ditt CoachCompanion 
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