
 

  

  

 

Inspirationsfrukost: Lottas målbild, resor till Östra Afrika 

  

Just Do It! 

 

- 5 steg till vad du vill och hur du får det att hända - 

 
"I natt smidde jag tusen planer, i morse gjorde jag likadant som vanligt" 

- Kinesiskt ordspråk 
  

- Känner du igen dig i detta? Har du riktigt bra idéer och planer som du skulle 
vilja testa, stora som små, men de blir liggande som skrivbordsprodukter eller 
kvar i din hjärna, du ska bara… Känns det första steget är för stort att ta? 



 

Den här morgonen handlar om det. Du får lyssna till en berättelse illustrerad 
med en steg för steg modell om att göra verklighet av en idé. Det är inget 
jätteprojekt men ändå av stor betydelse för mig.  
  
Lyssna till Lotta Båth som fick en idé att starta safariresor till Tanzania, hon 
tog steget och gjorde något av den plan som hon "smidde om natten". Här 
berättar hon hur hon resonerade när hon valde att inte göra som hon alltid 
gjort. Agneta Nilsson kommer att moderera och bidra med en guide till hur 
man med små enkla steg kan göra verklighet av en idé. Du får också 
exempel på fallgropar, råd på vägen mm. 

 När vi förstår de viktiga mekanismer som styr vårt beteende, hur våra 
målbilder och inre motivatorer ser ut och har en tydlig riktning och 
process att följa – det är då det blir som vi tänkt oss! 

Lotta Båth: Marknadschef och Safariresearrangör 
Agneta Nilsson: Managementkonsult inom Organisation och Förändring  
 
 
Välkommen till House of Stratvise 
den 26 juni 2018 kl 8.00–9.00 frukost 7.30 
Engelbrektsplan 2, 3 tr  
Stockholm (T-bana Östermalmstorg) 
  
Liten frukost med kaffe och te serveras 
 
  
Anmälan: Agneta Nilsson | 070-265 1037 | agneta@conleo.se 
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https://twitter.com/stratvise?lang=sv
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