Angela Ahola
Konsten att göra intryck

Föreläser om:
Bemötande, beslut, drivkrafter,
psykologi, samarbete, framgång
Föreläsningsrubriker:
- Skulle du köpa dig själv?
– Skulle du vilja ha dig själv som
kollega?

Angela Ahola, doktor i psykologi, vet vad det är som styr våra
beslut och vad som ger oss bättre förutsättningar att påverka vår
omgivning. En humor- och energifylld inspirationsföreläsning med
många aha-upplevelser om några av våra viktigaste framgångsprinciper.
Vad avgör om andra kommer att gilla oss, lita på oss eller köpa av
oss? Det är frågor som förmodligen gäckat mänskligheten sedan
urminnes tider. Idag kan en relation få sin början IRL, över telefon
eller internet.

Språk: Svenska, Engelska,
Hemort: Stockholm

Hemort:
KontaktaStockholm
oss för:
- Kostnadsfri rådgivning
- Offert
- Talarens tillgänglighet

Frågorna är många: Vad är det som gör att vi gillar och känner
förtroende för vissa personer? Varför väljer vi ett varumärke och
inte ett annat? Hur kan en organisation skapa förtroende och
engagemang?
Angelas föreläsningar baserad på neuropsykologi och socialpsykologi
som sammanﬂätas med dagens kommunikationstrender, sociala
mediabeteende och köpbeteendeforskning.
Mycket humor och en del allvar blandas med fascinerande
vetenskapliga fakta om hur vi själva skapar rätt förutsättningar för
en god relation. Angelas föreläsningar passar alla som träffar
kunder, medarbetare eller vill få ett trevligare klimat på
arbetsplatsen.
Angela Ahola är doktor i psykologi, talare, författare och aktuell med
hyllade debutboken ’Konsten att göra intryck’ (Natur och Kultur).
Dessutom driver hon startup’en Tosify. Hon har gästat tvprogram
såsom Nyhetsmorgon i TV4, Gomorron Sverige i SVT, Breaking News
med Filip och Fredrik. Samt intervjuats i DN, SvD, Veckans Affärer
med mera.
"Vi hade glädjen att med mitt jobb lyssna på Angelas inspirerande
föredrag igår på Åland. Angela är en mästarinna på att framföra sitt
budskap och får högsta betyg för sin presentation.
Rekommenderas!"
Birgitta Ekblad
Skattemyndigheten, Åland

Angela Ahola bokas hos Talargruppen på 08-720 10 00
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