
BRAVE GENERATION

BROSCHYR



VISION

Vad är Brave Generation?

Brave Generation är en 
varumärkesbyrå där kvinnor blir en 

starkare version av sig själva och ett 
större namn på marknaden. 

vår varumärkesbyrå erbjuder dig: 

1 årig businessprogram 

Månatlig business coaching i grupp 

video, text & grafisk design utbildning 

sociala medier träning 

retorikträning 

hemsida 

promotionfilm 

metoder för digital kunddatabas insamling 



VISION

MISSION

Imagine if every woman 
were given the voice 
and authority to lead 
the human race 
forward, the world 
would change in one 
generation. 

I am determined to make 
it happen. - Benjamas 
Plumarpurn

Prepare women 
to become who 

they always 
were meant to 

be: Leaders of 
humanity.



VI SOM HJÄLPER DIG ATT STICKA 

UT OCH TRIVAS HOS OSS

Ej med på foto men som tillhör BRAVE TEAM: Anna-Maria Ekblad,
Kursledare och Eric Hasso, Filmproducent

P A R T N E R S

ADMIN >>

BESÖK NÄSTA BRAVE BUBBEL INTRO: 
www.bravegeneration.se 



BRAVE & THE CITY KVÄLL

Lär känna vårt populära Business Program med ett glas 
bubbel i handen tillsammans med vår grundare Benjamas 
Pluma & andra entreprenörskvinnor från hela Sverige.  

Gratis

BESÖK NÄSTA BRAVE & THE CITY KVÄLL: 
www.bravegeneration.se/onsdag 

När? 
Varje onsdag kl. 18.00-21.30 (om inget annat anges på hemsidan). 

 
Var? 

På Brave Generations #PinkOffice, Strandvägen 7A. 
 

Klädsel? 
Känn dig extra fin och glamourös ikväll. En av Benjamas favoritvarumärken är Sex & The
City, som hon vill sprida mer av i Sverige. Klä upp dig även om du sitter med oss online! 

 
Vad ingår? 

Snacks, vin, programgenomgång, frågestund och kvällens bonus i elegant miljö.



b o k a :  

1-ÅRS BRAVE BUSINESS PROGRAM

Brave Business Programmet är för dig som vill få: 

- Regelbunden omsättning i ditt företagande. 

- Bli marknadsförings- och digitaliseringsexpert på ett roligt sätt som inte gör dig   

överväldigad av all teknik.  

- Utbildning i Grafisk Design & Copywriting för Sociala Medier. 

- Utbildning i FB Ads och Google Analytics 

- Utbildning i filmredigering för din Youtube-kanal. 

- Utbildning i autentisk försäljning och marknadsföring. 

- Djupdykning i din "Personal Legacy" och nå ut med ditt budskap i större skala. 

- Sisterhood och exklusiv support av alla våra medlemmar. 

- Drop-in-Affärscoaching i Pink Office eller online 1ggr/mån.  

- Månatlig affärsutbildning online och på Strandvägen i content marketing, försäljning

och digital marknadsföring under ditt 1-åriga medlemsår. 

59.000 sek 

Alla priser är exklusive moms.

eller delbetala 12 mån á 5.990 sek/mån

MED INRIKTNING DIGITAL MARKNADSFÖRING & MÅNATLIG
AFFÄRSCOACHNING & PRODUKTION WORKSHOPS

BESÖK NÄSTA BRAVE & THE CITY KVÄLL: 
www.bravegeneration.se/onsdag 



b o k a :  
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MÅNATLIG 
AFFÄRSCOACHING

(SOM VI GÅR IGENOM MER DETALJERAT PÅ BRAVE BUBBEL INTRO)

Kan du inte ta dig till Stockholm?  
Då kan du få en zoomlänk av oss och delta online! 

VIP 
INTRO

BESÖK NÄSTA BRAVE & THE CITY KVÄLL: 
www.bravegeneration.se/onsdag 



b o k a :  

VARUMÄRKESPAKETET

EN FILM, VARUMÄRKE & WEBBYRÅ I ETT. Hos Brave Generation focuserar vi på att ditt
varumärke ska upplevas som snyggt, personligt, användarvänligt och etablerat vare sig det är
ett personligt varumärke eller ett företagsvarumärke du är ute efter. Därför designar vi även
din profil i sociala medier så att den hänger ihop enhetligt med din hemsida, unika stil och
kompetens.  

Varumärkespaketet passar dig som behöver: 
- En ny varumärkesdesignad hemsida med beställningssida, blogg och opt-in erbjudande. 
- Design av Sales Funnel från sociala medier till din hemsida.  
- En promotionfilm.  
- Deign av LinkedIn Header. 
- Deign av Facebook Header. 
- Deign av Facebookgrupp Header. 
- Design av Youtube-kanal. 

BONUS! Vid beställning av varumärkespaketet bjuder vi på Brave Public Speaking 
Bootcamp (VÄRDE 10.000:-)

39.000 sek 
eller delbetala 12 mån á 5.990 sek/mån

Alla priser är exklusive moms.

BESÖK NÄSTA BRAVE & THE CITY KVÄLL: 
www.bravegeneration.se/onsdag 



BRAVE SOUL LIBRARY

Få Benjamas Pluma som din personliga Virtuella Life & Business Mentor varje vecka. Vår
grundare Benjamas Pluma kommer från en fattig miljö med våld och alkoholmissbruk i
hemmet. Med en vilja att ta sitt liv tidigt i livet frågade hon universum varför hon var här på
jorden, som fick henne att ställa de större frågorna. Svaren hon fann gjorde henne till en
kraftfull företagsledare, pedagogisk småbarnsmamma och en spirituell ledare, som lär oss att
lyssna på vår inre röst och ta större kliv  i livet som är i linje med vår  storhet, s.k. "Personal
Legacy". Med Brave Soul Library guidar hon dig att göra detsamma kontinuerligt, varje vecka.
NOTIS: Brave Soul Library är en global tjänst och levereras därför på engelska. 

Vad ingår? 
 - 52 Brave Soul Workbooks som levereras 1ggr/veckan veckan. 
 - 52 Brave Soul Workbook Videos som levererars 1ggr/veckan veckan. 

$ 49 ca 390 sek/mån inkl. moms.  
(gäller de 5000 första abonnenterna)

GLOBAL 
TJÄNST

BESÖK NÄSTA BRAVE & THE CITY KVÄLL: 
www.bravegeneration.se/onsdag 



b o k a :  

TRÄFFA NÅGRA AV VÅRA MEDLEMMAR 
I BRAVE BUSINESS PROGRAM

BESÖK NÄSTA BUBBEL & BRAVE INTRO: 
www.bravegeneration.se 

VD 
Caroline Nylander

President Level i Fitline med 1000
distributörer i sitt team 

VD 
Tina Bjerke

Stylist & Personal Shopper 

VD 
Vania Luque
Terapeut & Coach 

VD 
Marie Assarsson

Ledarskapskonsult & Mindfulness
Instruktör 

VD 
Kajsa Silén

Fastighetsinvesterare 

VD 
Ingela Fagerlund

Senior Chefutvecklare & Grundare
av Brilliant Leaders 

Alla priser är exklusive moms.



b o k a :  

TRÄFFA NÅGRA AV VÅRA MEDLEMMAR 
I BRAVE BUSINESS PROGRAMMET

BESÖK NÄSTA BUBBEL & BRAVE INTRO: 
www.bravegeneration.se 

VD 
Jannicé Andén

Kostrådgivare & Grundare av
Familjespelet Matpiraten 

VD 
Pia Eriksson

Investerare & Coach

VD 
Aneta Wolf

Modedesigner & Fotograf

VD 
Alicia Espinosa

Ledarskapskonsult, Coach &
Föreläsare 

Författare 
Anna-MAria Ekblad

Författare & Föreläsare

Förskolelärare 
Britt-Marie Auno

Förskolelärare & Grundare av
Pysseldrottningen 



b r a v e g e n e r a t i o n . s e

BRANDING PROFESSIONAL WOMEN TO 
DRAMATIC SUCCESS


