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Ärade gäst!
Jag är mycket stolt och glad över att nu lansera vår nya 

Affärsmeny - för goda och sunda affärer. 

Den har gradvis vuxit fram under mina snart fyrtio år 
som konsult och egenföretagare  till sin nuvarande 
form och med ett innehåll som jag hoppas matchar 
ditt företags behov av skräddarsydd företags- och 

kompetensutveckling. 

Jag har valt att fokusera på områden som direkt påverkar 
företagets och den enskilde medarbetarens möjligheter 

att medverka till att skapa goda och sunda affärer. 

Låt oss tillsammans komponera en komplett affärsmeny 
redan från början - för dig själv, utvalda medarbetare 

eller varför inte hela personalstyrkan. 

Du kan naturligtvis också välja att starta med någon av 
våra Aptitretare, Smårätter, Huvudrätter eller Desserter 

och därefter besluta om och hur du vill gå vidare.

Jag ser fram emot att träffa dig och berätta hur vi kan 
hjälpa dig och ditt företag att göra ännu 

godare och sundare affärer.

Bengt Kalin  
Grundare och ägare 
Booster Group AB

Välkommen till bords!
Vårt arbetssätt

Merparten av våra program i affärsmenyn baseras på 
vår egenutvecklade inlärnings- och 

förankringsmetod - BoosterMetoden®.

Metoden kombinerar skräddarsydd 
kompetensutveckling med implementering av 

företagets affärsplan och får sin fulla effekt när den 
tillämpas i vårt koncept “Strategisk plattform”.

Metoden bygger på ett coachande ledarskap som 
initierar en kreativ process, stimulerar intuitivt och 

logiskt tänkande och driver på ett 
succesivt beslutsfattande. 

Som deltagare lotsas du varsamt fram i en 
reflexions-, skapar- och skrivprocess som leder fram 
till fördjupad insikt om innebörden av ditt uppdrag, 

ökad förståelse för helheten, förfinat strategiskt tänk 
och framför allt ett stärkt självförtroende. 

Efter genomgånget program är du redo för ditt 
uppdrag och har en egenformulerad plan för hur du 

skall förverkliga det. Du har en “personlig affärsplan” i 
harmoni med ditt företags affärsplan. 

BoosterMetoden® är registrerat varumärke
och ett resultat av fyra decenniers 

erfarenhet i näringslivet. 

Mitt team
Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig 
erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i 

näringslivet tillika lång livserfarenhet 
och unga otåliga entreprenörer som brinner 

för att utveckla medarbetare i såväl 
etablerade som nya företag. 

Låt mig presentera 
mitt utvecklingsteam:

Britt-Marie Andersin 
Change Management

Martin Richards
Professional Performance Skills

Kerstin Kalin 
Mentorskap nya företagare

Patrik Björklund 
Entreprenörskap och nyföretagande 

Isabella Holmgren 
Profildesign/visuell identitet 

Vi brinner alla för vår mission och kommer att 
göra vårt yttersta  för att hjälpa dig, dina 
medarbetare och ditt företag att också  

i framtiden kunna skapa goda 
och sunda affärer. 

Vårt mål är att ge dig en näringsrik, 
välsmakande och oförglömlig måltid - vi ses!

Varmt välkommen!
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Huvudrätter
Strategiskt säljledarskap

Program för dig med budgetansvar och som behöver 
formulera en trovärdig och övertygande plan 

för ditt uppdrag.

Flygande start
Program för dig som är ny i företaget och vill få en 

flygande start i ditt nya uppdrag.

Nya utmaningar
Program för dig som vill växa, ta på dig större uppgifter 

och testa din förmåga och kapacitet. 

Mästarskap
Program som boostar din säljkompetens genom 

systematisk träning i alla ingående säljmoment så att du 
fullt ut utnyttjar dina personliga förutsättningar. 

Good to Great
Program för dig som vill anta den stora utmaningen - 
att nå toppen. Tillsammans förädlar vi din personliga 

approach, dina metoder och din säljeffektivitet. 
Vi vänder på varje sten.

Säljande presentationer
Training Camp för dig som vill boosta dina 

säljpresentationer för att ännu bättre kunna övertyga 
kunden om värdet av ditt erbjudande. 

Säljproffs på scen
Training Camp för dig som vill bli en mästare på 

scen - i stora sammanhang.

Aptitretare
Personligt säljledarskap

Inspirationsföreläsning om hur du tar kontroll över din 
säljprocess och värdesäkrar din framtid. Ett måste för 

alla med professionella ambitioner!

Det är kunden som väljer!
Inspirationsföreläsning om hur ni skapar de bästa 

kundrelationerna och samtidigt blir effektivare
 i era säljprocesser. 

Smårätter
Ny i säljledarrollen

Utbildning för dig som nyligen axlat en säljledarroll och 
som vill lära dig hur du på bästa sätt leder och motiverar 

dina säljare mot fastställda mål.

Ny i säljrollen
Utbildning för dig som är i början av säljkarriären och 
som vill lära dig säljyrket från grunden. Vi bjuder på 

inspiration, säljmetoder och grundläggande säljteknik.

Personlig SWOT
Tillsammans identifierar vi dina unika egenskaper och 
förutsättningar och skapar en strategi för hur du skall 

lyckas med ditt uppdrag.

Nöjda kunder och smarta affärer
Utbildning med fokus på hur du på bästa sätt utvecklar 

din kundbas, får nöjdare kunder och 
skapar bättre affärer.

Desserter
PT à la Booster 

För dig som verkligen vill göra skillnad. Du får en 
personlig tränare som säkerställer din kontinuerliga 

träning i säljhantverkets alla delar - en “booster” som får 
dig att växa med uppgiften.

Coaching on Demand
Livet går upp och ner. När du behöver någon 

utomstående som ställer de rätta frågorna och 
vägleder dig till kloka beslut. 

Mentorskap for Life
När du har behov av en Senior Mentor som över tid

stöder dig i din personliga och professionella utveckling. 

Egen affärsmeny!
Vi hoppas vår Affärsmeny ger dig inspiration till att 
komponera din egen. Låt oss tillsammans skapa en 
som matchar ditt företags och dina medarbetares 

specifika behov, önskemål och övriga förutsättningar. 

Saknar du något? Vi kan hjälpa dig även om du inte 
finner det du söker i vår aktuella meny. 

Välkommen till bords!

 Säljeffektivitet och affärsmannaskap
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Aptitretare
Visioner och mål i all ära!

Inspirationsföreläsning om hur du med passion, struktur 
och uthållighet förverkligar företagets, dina egna och dina 

medarbetares visioner och mål. 

Förändra företagskultur – går det?
Inspirationsföreläsning om hur du skapar förändring 

och en ny företagskultur med medarbetare som jobbat 
länge och där mycket “sitter i väggarna”. 

Smårätter
Affärsplan med power

Du får inspiration, metoder och modeller så att du kan 
komma igång med processen att skapa en 

affärsplan med power.

Personlig SWOT
Utifrån dina unika personliga egenskaper och 

förutsättningar identifierar vi dina utmaningar och 
skapar en strategi för hur du skall lyckas i ditt uppdrag. 

Ledarskap i förändring
Du får förståelse för olika ledarstilar och deras 

effekter. Du får också en bild av din egen ledarstil 
och hur den påverkar din organisation. 

Affärsmannaskap för alla
Du får inspiration, grundläggande kunskaper i personlig 
försäljning och service för att aktivt kunna bidra till att 

öka företagets säljeffektivitet.

Huvudrätter
Affärsplan med power

Program som metodiskt stödjer företagsledningen 
att processa fram en förtroendeingivande affärsplan 

inklusive strategi och plan för hur den skall 
implementeras i organisationen.

Ledningsgrupp på allvar
Program för ledningsgruppen som syftar till att tillvarata 
gruppens samlade kompetens och erfarenhet genom att 
forma en gemensam strategi för hur affärsplanens alla 

delar skall implementeras i organisationen.

Företagskultur i tiden
Program som ökar graden av delaktighet, frigör kraften 
hos medarbetarna och lägger grunden till en sund och 

framgångsrik företagskultur.

Förändringens fyra rum
Ansedd som vår tids mest användbara psykologiska 

teori - inte minst i arbetslivet. Med analysinstrument, 
modeller och verktyg gör konceptet verklig skillnad 

- omedelbart och med alla involverade.

Strategiskt säljledarskap
Program som boostar företagets säljeffektivitet 

genom att processa fram och formulera en 
strategisk plan som berör hela organisationen.

Operativt säljledarskap
Program som boostar din dagliga ledarförmåga 

att implementera företagets strategiska 
säljplan för alla berörda.

Desserter
PT à la Booster 

För dig som verkligen vill göra skillnad. Du får en 
personlig tränare som säkerställer din kontinuerliga 

träning i ledarhantverkets alla delar - en “booster” som 
får dig att växa med uppgiften.

Coaching on Demand
Livet går upp och ner. När du behöver någon 

utomstående som ställer de rätta frågorna och 
vägleder dig till avgörande beslut. 

Mentorskap for Life
När du har behov av en Senior Mentor som över tid

stöder dig i din personliga och professionella utveckling.

Egen affärsmeny!
Vi hoppas vår Affärsmeny ger dig inspiration till att 
komponera din egen. Låt oss tillsammans skapa en 
som matchar ditt företags och dina medarbetares 

specifika behov, önskemål och övriga förutsättningar. 

Saknar du något? Vi kan hjälpa dig även om du inte 
finner det du söker i vår aktuella meny. 

Välkommen till bords!

Ledarskap och medarbetarskap
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Aptitretare
Personligt säljledarskap

Inspirationsföreläsning om hur du tar kontroll över din 
säljprocess och värdesäkrar din framtid. Ett måste för 

alla med professionella ambitioner!

Affärsplan med muskler
Inspirationsföreläsning om hur du bygger upp 

en kraftfull affärsplan som blir ledstjärnan i ditt 
företagarprojekt. Ett måste för dig som nyföretagare!

Smårätter
Nyföretagarrollen i förändring

Du får inspiration, nya insikter och relevanta kunskaper 
samt inte minst - värdefulla råd från erfarna företagare. 

Personlig SWOT
Tillsammans identifierar vi dina unika egenskaper och 
förutsättningar och skapar strategier för hur du skall 

lyckas med ditt uppdrag.

Precision i kundurvalet
Man blir inte med kunder - man väljer. Du får 

inspiration, modeller och verkyg som ökar 
precisionen i ditt urval.

USP och paketering
Du får inspiration, nya insikter och verktyg för att tydligt 

kunna formulera kundnyttan av ditt erbjudande och 
kunna designa en attraktiv paketering. 

Huvudrätter
Affärsplan med muskler

Program för dig som behöver skapa en affärsplan från 
grunden eller uppgradera din befintliga så att den blir 

riktigt skarp - en affärsplan som du verkligen brinner för.

Affärsmodell i tiden
Program för dig som vill skapa en offensiv och attraktiv 

affärsmodell för ditt företag - en modell som är 
marknadsorienterad och lönsam. 

Säljande paketering
Program för dig som behöver paketera ditt erbjudande 
på ett tydligt och säljande sätt och i en attraktiv form.

Lönsam kundbas
Program för dig med ambition att bygga upp en attraktiv 
och lönsam kundbas. Du får i praktiken en säljchef som 
coachar och tränar dig i säljrollen och säkerställer att du 

också genomför beslutade säljaktiviteter.

Sunda finanser
Program för dig som behöver bättre ekonomisk styrning 
för att skapa ett företag med sunda finanser och en god 

balansräkning. Du får i praktiken en controller som stöttar 
dig i stort och smått.  

Alltid redo
Program för dig som också tänker strategiskt. 

Företagarkompetens är något man förvärvar under hela 
resan. Du får i praktiken en HR chef som säkerställer att 

du alltid är “redo för leverans”.

Desserter
PT à la Booster 

För dig som verkligen vill göra skillnad. Du får en 
personlig tränare som säkerställer din kontinuerliga 

träning i företagarhantverkets alla delar - en “booster” 
som får dig att växa med uppgiften.

Coaching on Demand
Livet går upp och ner. När du behöver någon 

utomstående som ställer de rätta frågorna och 
vägleder dig till kloka beslut. 

Mentorskap for Life
När du har behov av en Senior Mentor som över tid

stöder dig i din personliga och professionella utveckling.

Egen affärsmeny!
Vi hoppas vår Affärsmeny ger dig inspiration till att 
komponera din egen. Låt oss tillsammans skapa en 
som matchar ditt företags och dina medarbetares 

specifika behov, önskemål och övriga förutsättningar. 

Saknar du något? Vi kan hjälpa dig även om du inte 
finner det du söker i vår aktuella meny. 

Välkommen till bords!

Nyföretagande och entreprenörskap



Välkommen till bords och låt dig väl smaka!
Bordsbeställning: 

bengt.kalin@booster.se

Booster Group AB

Webb
www.booster.se

Telefon 
031 - 709 43 50

WORLD TRADE CENTER GÖTEBORG
BOX 5243 

402 24 GÖTEBORG

Besöksadress
Mässans Gata 18, plan 5
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