
Mästerligt bemötande 
När möten med kunder är varför vi går till jobbet

Varför 1 + 1 blir 3?
Vi delar samma kärna men pratar 
om den på olika sätt
My och Charlotte är väldigt olika, de har helt olika 
bakgrund och erfarenheter. När de för några år se-
dan träffades föll bitarna på plats och snabbt kunde 
de konstatera att 1 + 1 blir, i deras fall, 3. Eftersom 
de delar värderingar och synsätt så blir deras olika 
erfarenheter och infallsvinklar en styrka och deras ge-
mensamma kunder får på kort tid väldigt mycket. Den 
röda tråden är respektfulla och trygga möten. Möten 
där alla mår bra och som leder framåt.  Deras gemen-
samma föreläsningar innehåller både humor, svärta, 
verklighet och stora visioner. Ingen går oberörd från 
en föreläsning med dessa energiknippen.

Charlottes rubriker...

-Varför beter vi oss som vi beter oss?
-Motivationspsykologins grunder
-Normer, vilka kan de vara? 
-Vad är en värdering?
-Maktspel och härskartekniker
-Gruppens psykologi – några grundläggande fakta
-Hur påverkar diskriminering och exkludering vår 
motivation?
-Grunderna i diskrimineringslagstiftningen 

Mys rubriker...

-Konsten att skapa ett gott rykte
-Hur peppar jag mig själv och andra? 
-Kunden ser och hör ALLT vi gör, så vi behöver alltid 
vara goda ambassadörer
-Att hantera och vända missnöjda människor
-Hur skapar vi merförsäljning?
-Det säljande teamet – Hur får vi alla att sälja? 
-Så skapar vi yrkesstolthet i teamet
-Att vara ett proffs – Vad är det för dig?
-Vad gillar ALLA människor? 
-Varför slutar kunderna komma? Hur vänder vi trenden? 

”Jag är fan ingen säljare”  

”Nej, du måste bara 
hjälpa våra kunder att 

köpa rätt tjänster” 

Innehållet stäms givetvis alltid av med kunden.



Charlotte Signahl
Charlotte Signahl är en urkraft som sveper med sig 
allt och alla och vänder upp och ner på det mesta – 
men på något sätt lyckas hon ändå i tydlighet och 
relevans till slut. Charlotte har en bred bakgrund som 
sträcker sig från Röda Korset via föreläsare inom 
motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald 
och diskriminering. Charlotte Signahl är en flitigt anli-
tad föreläsare som lyckas entusiasmera såväl mindre 
som riktigt stor publik, hon skapar ett engagemang 
och en delaktighet oavsett om ämnet för dagen är 
välkänt eller nytt för deltagarna. 
Behöver ditt företag se över arbetsplatsen, eller har 
det kanske tappat sin riktning och behöver en nystart? 
Då är Charlotte den du söker. Med fast hand lotsar 
hon åhörarna till att våga utmana sig själva och ut-
veckla både det egna beteendet och hoppa på framti-
da förändringar.

Fler föreläsningar:

Motivation på några minuter - går det?  
- en föreläsning som utgår från aktuell forskning kring motivation

Måste jag älska varenda jävel? 
- en föreläsning om samarbete och värderingar

Men har du ingen humor eller?! 
- en föreläsning om härskartekniker, trakasserier och hur mobbning dödar vår motivation

Mångfald - besvärligt härligt?! 
- en föreläsning om mänskligt beteende , normer och diskriminering

Moderator 
- Charlotte är ofta och gärna moderator och processledare 

” Jag ska bara byta 
   en packning”  

”Nej, 
du ska representera 
hela fastighetsbolaget” 



My Gross
My Gross är även hon en stjärna på himlen när det 
kommer till förändringsarbete. Hon tar vid där före-
tagets planer behöver lämna pappersstadiet. I drygt 
20 år har My hjälpt företag att utveckla sitt kundbe-
mötande och hennes kunskaper i hur man får med 
sig de anställda i ett förändringsarbete får nästan 
anses vara unika. Med sin gedigna erfarenhet hjäl-
per hon organisationer och företag att stärka sina 
varumärken och öka sin försäljning. Hon visar vilken 
framgångsfaktor integration och delaktighet är och 
varför det är så viktigt att alla är med på tåget. Hon 
tydliggör varför personalen är ett företags största 
tillgång och vikten av att ständigt sträva efter utveck-
ling av kundbemötande och service.  

Med sitt enastående engagemang är det svårt att 
inte ryckas med i Mys tempo. Hon är en lika intensiv 
lyssnare som entusiastisk problemlösare. Hon är 
lyhörd, medryckande, karismatisk och kul.

Fler föreläsningar:

Bygg starka varumärken genom GRYMMA kundmöten

Led framgångsrik förändring med motsträviga medarbetare

Presentationsteknik 
- eller prata inför folk utan att smälla av på kuppen 

Moderator 
- My är gärna konferencier och moderator.

Mentor/idéspruta/ledningsstöd 
- My har gjort sig känd för sin handfasta generositet och  
långa erfarenhet inom retail och ledningsfrågor

”Jag är servicetekniker, vi har 
en ENORM säljavdelning som 
får skaffa nya kunder”

”Visst men din kompetens 
är den största tillgången 
vi har, det är den våra 
kunder köper”



PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR:
• Telefonkontakt både i god tid innan föreläsningen och sedan nära inpå uppdraget
• Dokument och material som kan vara av intresse, personalpolicy, värdegrund osv
• Programmet och inbjudan som deltagarna har fått
• Tillgång till lokalen minst en timma innan start
• Projektor och vit duk
• Varsitt headset/mygga
• Vid större grupper en handmick till publiken 
• Ljudkabel till dator
• Hörslinga om någon i publiken behöver det
• Telefonnumret till ansvarig på plats
• Telefonnumret till eventuell tekniker

www.tretanterproduktion.se

” Mitt jobb är att 
reparera räcket”  

”Nej, att reparera 
vårt skadade rykte”  


