
Hej! 
 
Du som får det här brevet har på något vis anmält intresse för web-kursen 
Helhjärtad Företagerska- 3 naturliga steg till flow, eller så har jag tänkt på 
dig av någon anledning…jag kommer inte göra regelbundna utskick, men vill du ändå 
inte vara med i detta sammanhang ber jag dig för säkerhets skull maila mig med ”ta 
bort mig” i ämnesraden, så slipper du fler brev.  
Tack för besväret. /Josefin 
 
 

 
 
 
Nu söker jag de första piloterna till denna helt nya webb-utbildning, som leder 
dig; kvinnlig företagerska som vet att du inte riktigt är på rätt plats med ditt 
företagande nu och längtar efter att hitta din Livsuppgift för att göra den till 
utgångspunkt för ditt unika och o-kopierbara erbjudande. Pilotkursen 
innehåller tio moduler och löper över tre månader; juni tom augusti. Du blir 
tryggt guidad genom en transformativ utvecklingsprocess och du kan välja att 
arbeta med kursen precis när det passar dig. 



Tänk att komma tillbaka efter semestern och ha en helt ny utgångspunkt för 
ditt företagande och aldrig mer känna skavet av att du inte går Din Väg. 
  
Läs bifogad PDF om kursen och se om du är en av de som känner sig kallad att 
ta första steget redan nu i sommar! Som tack för att du vågar vara först och 
ger mig din ärliga feedback, får du ett grymt erbjudande: 
  
• En ny kursmodul var 14e dag hela sommaren med start den 9e juni. 
• Halva priset (minst!). Istället för 1.900sek/m, betalar du bara 950:-/m i 3 
månader. Du får en totalfaktura på 2.850:- för Ledarskapsutbildning, som du 
kan dra av i ditt företags bokföring. 
• Dubbelt så mycket personlig coachning! Istället för 30 min, får du 60 min att 
använda för personlig vägledning via Skype, när du bäst behöver det. Värde: 
600:- 
• Helt gratis fysisk träff i en heldagsworkshop i Göteborg. Värde: 950:-. 
• Boken Management för Hållbar Utveckling och Personligt Ledarskap, helt 
gratis, som e-bok, värde 89:-. 
 
  
Du vinner alltså totalt 4.489:- på att bli Pilot och betalar bara 2.850:-, uppdelat 
på tre månader, en investering som du dessutom som företagare har rätt att 
dra av i din deklaration. Bra va?! 
  
Läs om kursen. Känner du att detta handlar om dig, anmäl dig redan nu genom 
att maila mig. Platserna är begränsade och vi kör igång den 9e juni med första 
utbildningsmodulen. Den 25e augusti är du helt klar och står med kartan till 
din livsuppgift i handen, redo att börja en ny höstsäsong. 
 
Kram, Josefin 
  
 

 
 	


