MBILA© – Vår kommunikationsmodell
MBILA© är ett strukturerat sätt att arbeta med sin kommunikation som fungerar såväl internt
som externt. Bland annat är den ett utmärkt stöd för program- och projektledning.

du väljer upplägg!
Utbildningen består av sex moduler motsvarande vardera en halv dags utbildning. Sammanlagt
är utbildningen tre heldagar och du kan kombinera Bas med en eller flera fördjupningar.
Bas beskriver modellen, hur man skapar en kommunikationsstrategi, fördjupning i
kommunikationsstilar och vilka styrkor du har, vem som ska använda modellen, hur man
kommer igång, samt vilka verktyg som ingår i modellen. Fördjupningsmodulerna går igenom
var och en av de fem delarna i modellen, så att deltagarna efter genomgången utbildning
själva kan arbeta enligt modellen.
Vi arbetar i små aktiva grupper, där deltagarna får möjlighet att dela med sig av erfarenheter
och lära av varandra.

Fungerar det?
En liknande modell har använts inom AstraZeneca, Unilever och British Telecom så
metoderna i modellen är väl beprövade.
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Vem ska gå utbildningen?
Utbildningen lämpar sig särskilt för dig som har behov av att på ett enkelt sätt strukturera din
kommunikation så att du kan fokusera på din huvuduppgift, vare sig det är internt inom
företaget eller externt till kunder och samarbetspartners.

Vad kostar det?
Kampanjis!

Kampanjpris! Kampanjpris!

En modul
Två moduler
Fyra moduler
Sex moduler

4.900 kr
8.500 kr
16.000 kr
23.900 kr

2.900 kr
5.000 kr
9.500 kr
14.000 kr

Samtliga priser är angivna exkl. moms och per person.
För företagsanpassad utbildning, kontakta oss för mer information!

Om Scintillate
Företaget Dahlberg & Douhan Scintillate AB drivs av Sanna Dahlberg och Marie Douhan
Seabra med visionen att göra positiv skillnad för andra.

Kursledning
Marie har 20 års erfarenhet i ledande kommunikatörsroller i
globala sammanhang. Marie har framför allt arbetat med intern
företagskommunikation, ofta i samband med stora
organisatoriska förändringsprojekt. Den modell som ligger till
grund för utbildningen har Marie framgångsrikt infört hos
tidigare arbetsgivare.
Marie
Douhan Seabra

070 554 72 00

marie@scintillate.se

Sanna har mångårig erfarenhet från såväl små som stora
organisationer, där utbildning och erfarenhetsutbyte alltid
spelat
en stor roll. Sannas kompetens sträcker sig över ett flertal
områden som utbildning, kvalitetssäkring, förändringsarbete,
coachning, facilitering och medarbetarengagemang.
Sanna
Dahlberg

0730 71 53 03

sanna@scintillate.se

Varmt välkommen att bli en
bättre kommunikatör tillsammans med oss!
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