
Björn Strid är föreläsare, författare, utbildare och coach. Hans budskap HJÄRTAT + 100 % står för 
att gå all in och göra det med hela hjärtat. Äkta och goda relationer skapar exceptionella resultat 
när man kopplar på ett 100 procentigt engagemang. Björn har själv bevisat sin tes om och om 
igen i olika säljroller där han omsatt 100 – 400 % mer än snittsäljaren. Med sina 55 000 timmar 
på fältet har Björn en närmast outtömlig källa med exempel att ösa ur som styrker hans utgång-
spunkt att goda relationer är grunden till både ett roligare och mer framgångsrikt arbete. Oavsett 
om du har kundrelationer eller inte så erbjuds du här möjligheten att bli inspirerad att utveckla 
alla dina relationer till en helt ny nivå.

Målet med föreläsningen
• Ökat engagemang och personligt ansvar samt ökad ambition och delaktighet.
• Ett förändrat beteende med högre fokus på hjärta och äkthet i relationer med kunder och 

medarbetare.
• Inspiration till exceptionella resultat.

1. Ge ett exempel på en viktig relation för dig som skulle kunna utvecklas genom att låta hjärtat och ett 
äkta engagemang få större plats. Hur kan du agera vid nästa möte för att göra en större skillnad?

2. Går du ”all in” i dina uppdrag? Vad skulle du vinna på att börja ge 100 % där du idag kanske ligger på 60 
eller 80 %?

3. Är det din uppfattning att det är roligare att jobba med ett 100 procentigt engagemang? Varför eller 
varför inte?

4. Kan du åstadkomma något som ingen i ditt team gjort tidigare? Om ja, vad skulle det kunna vara?

5. Skulle du vilja vara en inspiration för andra genom att visa på ett stort hjärta? Om ja, hur skulle du kunna 
göra det?
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