Driftig.nu

Skribenter på Driftig.nu
2010-01-22
Senast uppdaterad 2016-02-10

Tidscoach
Dorotea Pettersson är tidscoach, föreläsare samt författare. Hon hjälper människor till tidsvinst och ger en förståelse för varför vi
tid istället för att äga den. Företaget Dorotea driver heter THE 5 AM ACADEMY by dorro och är en samlingsplats för alla som vill
ha koll på sin tid och komma framåt med sina tankar, drömmar och visioner. 2015 tar vi in helgen i vardagen!

THE 5 AM ACADEMY by dorro | Göteborg| Driftig-profil
073-433 05 84 | dorotea@dorro.se | dorro.se

Effektivitet och framgång
Monica Ivesköld driver Milord Inspiration och Resultat Direkt sedan 2008, med inriktning effektivitet och framgång. I 30 år har
hon arbetar med effektivitet i alla former. Vill du frigöra 6 timmar/vecka, lära dig eliminera tankarna som skapar stress, öka
din försäljning med hjälp av automatisering av arbetsflödet, skapa websidor på ca 1 timme, lära dig allt om
layout/design/formgivning för både digital och pappersproduktion, skapa egna IT-stöd på 3 dagar, bli Formel 1-förare i Excel,
eller bara hitta balansen mellan arbete och fritid, då hjälper hon dig. Har skrivit > 60 facklitterära böcker, är certifierad som
distanspedagog, Project Manager Master, internationell NLP coach, verksamhetsanalytiker och effektivitetskonsult

Resultat Direkt | Svedala | Driftig-profil |
0733-404 707 | monica@resultat-direkt.se | www.monicaiveskold.se

Ekonomi
Charlotta Andersson driver sedan 2003 en ekonomi- och redovisningsbyrå i Stockholm, sedan hon sade upp sig från fast
tjänst, som affärsanalytiker på en global IT-koncern efter ett par år med ansvar för Sverige och Finland. Dessförinnan var hon
ekonomiansvarig för ett par små företag. Hon är civilekonom med fil.mag i företagsekonomi, auktoriserad och godkänd ledamot
hos SRF sedan nio år tillbaka.

Somhemma Din Redovisningsbyrå| Bondegatan 9A, 4 tr. | Stockholm
| Driftig-profil
073-6738362| charlotta@somhemma.biz| www.somhemma.biz
http://www.driftig.nu
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Sociala medier och PR

Malene Falk är den personliga konsulten som hjälper företag att etablera och bibehålla en aktiv närvaro på de sociala medierna.
Genom utbildningar, föreläsningar och framtagande av tydliga strategier skapar Malene Falk framgångsrikt engagemang för
företag på sociala medier. Målet är att fler, både stora och små företag, ska få ut maximal nytta av sin marknadsföring på exempe
Facebook.

Malene Falk Digital PR | Lidköping | Driftig-profil

0708-729505 | malene@malenefalk.se | www.malenefalk.se

Onlinemarknadsföring
Charlotta Wortzelius är onlinemarknadsförare, copywriter/skribent och utbildare inom digitala och sociala medier. I det egna
företaget Online Marketing Academy hjälper hon företagare att bli bättre på onlinemarknadsföring via sin blogg, webbkurser och
utbildningar &rdquo;IRL&rdquo;. Här skriver hon om sådant som strategier för att driva trafik, leads och affärer via sociala
medier, sökmotorer och bloggar, hur du kan använda bilder och video i din marknadsföring och hur du skapar en bra
webbplats.&rdquo;

Online Marketing Academy | Stockholm | Driftig-profil | 0731-51 21 79 charlotta@onlinemarketingacademy.se |
www.onlinemarketingacademy.se

Automatisera inkomster
Anna Åberg, affärsutvecklare och digital nomad, skriver om hur du gör för att automatisera inkomster via webben. Med
automatiserade inkomster skapar du mer fritid att ägna åt det bästa du vet: familjen, vara i stugan, vara med barnbarnen,
utöva ett fritidsintresse, resa eller något helt annat.

Anna Åberg | Digital Nomad | Driftig-profil
anna.aberg@annaaberg.se | www.annaaberg.se

Utvecklande och förebyggande hälsa

En skön själ, en hjulande hjärna, en klipsk kropp och glada ögon &ndash; så skapas starka, friska, effektiva, glada, motiverade
människor på framgångsrika företag. Hälsokreatören Malin Lundskog och kollegan Malin Odéhn driver Hälsa mera utifrån devise
att alla faktiskt kan hälsa mera&trade;. De skapar lönsamhet på företag genom välriktade, långsiktiga hälsoinsatser.

Hälsokonsulterna Hälsa mera AB | Göteborg | Driftig-profil
0707-545624 | malin.l@halsamera.se | www.halsamera.se
http://www.driftig.nu
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Balans
Karin Isberg är livscoach utbildad i neurovetenskap och psykosyntes. Hon håller föredrag, skriver böcker, coachar chefer och
ger kurser som svarar på frågorna "Hur kan vi stressa mindre, må bättre och få bättre relationer med andra?". Du kan varje
vecka läsa hennes Veckans coaching på www.karinisberg.se

Karin Isberg
| Driftig-profil |0706-96 13 16
karin@karinisberg.se | www.karinisberg.se

Personlig utveckling
Jenny Andersson är marknadsekonom, mindfulness instruktör samt ICF, PCC Coach med NLP inriktning. Hon erbjuder
hållbar utveckling för chefer, team och individer. Tillsammans med sina kunder skapar hon tydliga värderingar, visioner, mål,
företagskulturer och kraftfulla handlingsplaner. Workshops, föreläsningar och mindfulness kurser är några av de verktyg som
Jenny erbjuder.

Jenny Andersson | Göteborg
| Driftig-profil
0763-410439 |
info@jennycoach.se | www.jenny-andersson.se

Försäljning och kommunikation
Sanna Koritz jobbar som småföretagscoach- och utbildare inom
strategi, försäljning och kommunikation. Hon hjälper även småföretag att
bli synliga på nätet genom att skriva strategiska webbtexter. Sanna har
lång erfarenhet av internationell affärsutveckling. Idag driver hon
företagen Create Business och Word Factory, båda med målet att hjälpa
småföretagare att lyckas.

www.createbusiness.se | Driftig-profil
08-519 715 17 | sanna@createbusiness.se |
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Säljcoach
Ulla-Lisa Thordén driver Republic Consulting med inriktning att
hjälpa alla till ett mer lustfyllt och lönsamt säljarbete. Säljträning
med uppkavlade ärmar i en process eller en dos inspiration i rätt
situation på scenen - och det däremellan. Publicerat fem böcker på
temat, varav "Sälj dig själv och ta betalt blev årets säljbok 2005 och
"Luspank och idérik" med Thomas Ösberg blev nominerad till årets
marknadsföringsbok 2010. Bästa rådet - värdera dig själv rätt, slappna
av, tagga ned och lyssna dig till affärerna."

Republic Consulting AB | Göteborg | Driftig-profil
0709-299760 | ulla-lisa@republic.se | www.thorden.se

Försäljning

Liselotte Molander hjälper ledare i små och stora företag att blomstra i förändring, hålla huvudet kallt under press och snabbare
lösa problem. MolanderMethod® har hjälpt tusentals människor i hela världen att förändra sådant som förefaller vara omöjligt och
mål som verkat vara ouppnåeliga. Liselotte har lång erfarenhet av internationell business och hennes kunder finns på en
global marknad. Hon bloggar regelbundet om mindset i business, att ta betalt och hur du blir framgångsrik i ditt företag.

MolanderMethod® | Skanör | 040-6665068 | Driftig-profil | Blog
kontakt@liselottemolander.se | www.LiselotteMolander.se
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