Du kanske tycker att du är bra på att anpassa dig till olika människor, men upplever ändå att vissa personer är mer
besvärliga än andra att samarbeta med. Visst kan det vara så att även om du behandlar alla kunder eller kollegor
på samma sätt så fungerar det inte alltid lika bra. Samma sak med kommunikationen, det är svårt att veta hur du
når fram till alla.
Vi människor är olika, därför behöver vi också kommunicera olika och ständigt hålla mottagaren i centrum.
Insights Discovery är en pedagogisk modell som beskriver olika grundpersontyper i färger. Om du lär känna de olika
färgerna, som alla finns på din arbetsplats och i din vardag, har du lättare att förstå och kommunicera med andra.
Och när du lär känna din egen personprofil och hur du uppfattas av andra.
Om du inte redan vet så är det intressant att forska vidare i vilka färger som kännetecknar dig. Detta lär dig mer om
hur din personprofil ser ut och hur du uppfattas av andra. Vilka personlighetstyper kommunicerar olika med varandra?
Vad skiljer oss åt? Vad kan du göra för att nå fram till alla, även de som inte kommunicerar som du gör? Anna Bellman
får många igenkännande skratt på sina föreläsningar – som också är fyllda med praktiska exempel och övningar.
En föreläsning med ”Insights Discovery” inspirerar till positiv förändring för både dig själv och ditt team.
Pedagogiken med de fyra färgerna är enkel att ta till sig och lätt att komma ihåg, alla kan använda kunskapen
och relatera till vad de lärt sig. Det är universellt, metoden går att tillämpa i alla möten med människor.

Anna Bellman är utbildad journalist, började som programledare inom radio och tv, och var sedan under flera
år marknads- och kommunikationsdirektör på Capgemini. Därefter grundade hon en kommunikationsbyrå.
Sedan snart tio år är Anna professionell moderator, talartränare och föreläser nu också mer och mer.
Anna brinner för att hjälpa sin publik förstå mer om hur budskap kommunicerar och vad du som person kan
göra för att hitta den känsla som du vill att din publik ska ta med sig. Hennes publik
berömmer henne för att hon själv lever som hon lär, att hon sprider mycket
energi och att de fått med sig handfasta tips som direkt gör skillnad.

Sagt om Anna:
"Föreläsningen var riktigt, riktigt bra. Vi fick med oss
många konkreta tips, både de vi hade hört förut och en
del helt nya. Anna Bellman bjöd in publiken, skapade
engagemang och en bra stämning där våra
medarbetare var mer positiva än vanligt resten av
dagen. Det var den bästa föreläsning vi haft.”

”Anna Bellman föreläser kunnigt, underhållande och
inspirerande. Hon varvar personliga erfarenheter och
reflektioner med konkreta tips och råd. Jag kan varmt
rekommendera Anna som föreläsare. Och även som den
strålande moderator hon är.”
Cornelia Eneroth, Solo Business Club

Sanna Turina, distriktschef Ramboll

”Det var ett mycket positivt möte enheten hade med
Anna. Alla kände att ämnet är mycket relevant för oss
och Anna delade med sig på ett mycket bra sätt och gav
oss mycket nya tankar, idéer och tips.”

”Du är helt enkelt jättebra! Din föreläsning var mitt
i prick och jag precis som alla andra satt och njöt
och insöp kunskapen du förmedlade på ett mycket
bra sätt.”
Margot Bratt, ansvarig Energirådgivarnas konferens

Linda Ericsson, Enhetschef MSB

”Anna är en mycket driven och professionell person,
som på ett mycket fint sätt klarar konsten att anpassa
sitt tilltal till sammanhang och person. Snabb men ändå
lyssnade, iakttagande men ändå närvarande, har ett
starkt uttryck i sin egen personlighet men drar ändå
publikens fokus till skeende och medverkande.”

”Anna är engagerad och entusiasmerande.
Mycket kunnig och erfaren när det gäller att se vad
människor kan göra för att förbättra sina
presentationer. Hon har ögon som uppmärksammar det
positiva och unika som varje person tar med sig upp på
scen, och förmågan att ge uppmuntran till förbättringar
på ett respektfullt och icke dömande sätt. Det är en svår
konst som Anna behärskar på ett fantastiskt sätt.”

Hans Hassle, VD Plantagon

Karin Fjällström, Add Essence
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