PRESSINFORMATION

2010-06-04

NY BOK: Konsten att få andra att prestera
– Praktisk handbok i coachande ledarskap (utkommer 10 juni 2010)

”Inga tillsatser, inget onödigt. Du får näring i varje rad.”
En praktisk handbok i coachande ledarskap – hur du får andra att prestera bättre. Boken ger
dig grunderna i framgångsrik coachning och hur du får mer självgående medarbetare som är
delaktiga i framgången. Den riktar sig till dig som
chef och ledare, både inom det privata näringslivet
och inom offentlig sektor. Även idrottsledare och
ledare inom ideella verksamheter har nytta av
tankarna, exemplen, övningarna och reflektionerna
som ges.
Du får bl a 26 coachverktyg, 15 fristående
kapitelfrågor för din reflektion, mer än 50
exempel på användbara coachfrågor.
”Konsten att prestera ger inspiration till enkla verktyg i
min vardag som jag direkt kan använda. Ett litet
uppslagsverk för mig som chef.” Pia Bernåker,
kontorschef SEB
”Boken är som färskpressad juice. Inga tillsatser, inget onödigt. Du får näring i varje rad.” Johannes
Steinsson, entreprenör och coach
”Det är en lättläst och lättförstålig tipsbok om coachning. Den väcker många tankar som får även
mig som ledare och coach att växa. Boken är en bra sammanfattning av ”värt att veta” om
coachning och jag kommer att använda boken som ledstjärna i mitt ledarskap.” Tarja Malvalehto,
gruppchef Coor Service Management
Totalt 124 sidor. Limbunden. Format: 153x215 mm) Förlag: RB Publishing. ISBN 978-91-86439-08-8

Några delar ur boken: Framgångsrik coachning - Coachande förhållningssätt - Värderingar
styr dig - Finn din ledarskapsram - Hur motivera andra - GROW-modellen - Mål och
motivation - Sätt dubbelSMART mål - Olika sätt att coacha – Coachsamtalet - De viktiga
frågorna - Tre olika feedbackmodeller - Framgångsloopen för bästa resultat med mera.
Om författaren:

Kenth Åkerman jobbar som inspiratör och perspektivskapare. Certifierad NLP Trainer
och mental coach. Ekonom med förflutet bl a inom bank och reklambyråverksamhet.
Verksam som personlig coach till ledare och ledningsgrupper. Författare till böcker
inom relationsmarknadsföring och kundservice. Utbildad av bland andra Anthony
Robbins, Robert Dilts, Michael Neill och Jim Rohn. Han inspirerar och utbildar
tusentals medarbetare och och ledare årligen sedan över 10 år inom ämnena service,
relationer, kommunikation, ledarskap, motivation och mental coachning. Han är också
flitig skribent och bloggare bl a på www.kraftattleva.nu. och skriver veckobrevet
Veckans Coachtips (www.veckanscoachtips.se).
Kenth Åkerman är även aktuell med DVDn ”Mera flyt – motivation och arbetsglädje”
som också utkommer i maj 2010. Åkerman har tidigare skrivit bl a ”Servicekompassen
– framgångsfaktorer för service i mästarklass” och ”Kunden är ditt varumärke” och ett
antal häften i ”10 TIPS serien”. Inspirtaionshäften i fickformat
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