TARJOUKSET VOIMASSA 30.9.2021 MENNESSÄ TEHTYIHIN TILAUKSIIN

INSPIROIVA JA ROHKAISEVA
ESIHENKILÖIDEN VIESTINTÄVALMENNUS
JUKKA SAKSI – JOHTAJA ON MEDIA!
040-501 8357 / JUKKA.SAKSI@JOHTAJAONMEDIA.FI .
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POISTETAAN ESTEITÄ JA OIVALLETAAN MAHDOLLISUUKSIA
”Kartoitustemme perusteella
esihenkilöiden ja lähijohtajien suurimmat
viestinnän esteet pohjautuvat siihen,
ettei viestintään koeta olevan aikaa, eikä
sen koeta kuuluvan tehtävänkuvaan”
WWW.JOHTAJAONMEDIA.FI

”Erityisesti kriisiaikana keskijohto on kovassa
painetilanteessa ja korkea itsekriittisyys
nousee myös viestinnän esteeksi.
Tunnistamme ja poistamme valmennuksessa
omat esteemme”

KONKREETTINEN, KANNUSTAVA JA TIIMIHENKEÄ NOSTATTAVA
Johtaja on Media! –viestintävalmennukset
toteutetaan pääosin etänä.
Valmennuksissa ketään ei nolata eikä
aseteta ”tikunnokkaan”, vaan tilaisuudet
ovat vuorovaikutteisia, oivalluttavia ja
ryhmän yhteenkuuluvuutta vahvistavia.
”Hyvin valmisteltu Teams-valmennus ei
ole tylsä eikä hyödytön”

WWW.JOHTAJAONMEDIA.FI

Valmennukset sisältävät case-esimerkkejä,
kokemuksia, teoriaa sekä ryhmätöitä. 2vaiheinen valmennus sisältää välitehtävän.
Valmennus suunnitellaan asiakkaan haluamalle
ryhmälle, sen koosta riippumatta huomioiden
toimialan ja sektorin erityispiirteet.
”Viestintävalmennuksiin voidaan erinomaisesti
yhdistää ketterä Innoduel-osallistaminen”

TARJOUS 1: 2,5-TUNNIN VIESTINTÄVALMENNUS
Tavoitteena rohkaista, oivalluttaa ja luoda tiimimäistä ajattelua viestintään.

•
•
•
•
•
•
•

Toimialan ja sektorin viestinnälliset erityispiirteet
Kasvollisen, proaktiivisen ja avoimen viestinnän edut
3 vinkkiä viestinnällisten kriisien ennaltaehkäisyyn
Tauko
Viestinnän esteet ja keskustelussa lääkkeet niihin
Ideointia tällä hetkellä tarvittavista viestintäteemoista
Yhteenveto ja suositukset jatkoa varten

Hinta 1.950 € (norm. 2.600 €). Hintaan lisätään alv 24%.
Valmennus toteutetaan Teamsissä. Valmentajana KTT Jukka Saksi

Valmennuksen sisällön painotukset, aikataulu ja paikka sovitaan valmistelupalaverissa.
Tarjous on voimassa 30.9.2021 mennessä tehtyihin tilauksiin.

TILAA VALMENNUS TAI KYSY LISÄÄ!

WWW.JOHTAJAONMEDIA.FI

TARJOUS 2: 2 X 1/2-PÄIVÄN VIESTINTÄVALMENNUS
Tavoitteena rohkaista, oivalluttaa, löytää tapoja tukea kollegaa
sekä havaita arkisia viestinnän mahdollisuuksia

•TYÖPAJA 1 – 1/2 - PÄIVÄÄ:
•Toimialan ja sektorin viestinnälliset erityispiirteet
•Kokemuksia onnistuneista viestintä-caseista
•Viestiminen tiiminä, roolitukset, kollegan tukeminen
•Tauko
•Kasvollisen, proaktiivisen ja avoimen viestinnän edut
•Kriisiviestinnän tilanteet ja ennaltaehkäiseminen
•Yhteenveto ja pieni kotitehtävä

•TYÖPAJA 2: - 1/2 - PÄIVÄÄ
•Viestinnän esteet ja lääkkeet niihin
•TOP 5 esihenkilöviestinnän mahdollisuudet
•Ideointia hyödyllisistä viestinnän sisällöistä
•Tauko
•Keskustelua yhteisön viestinnän sävystä
•3 vinkkiä välttää vastakkainasettelu somessa
•Yhteenveto ja suositukset jatkoa varten

Hinta 3.750 € (norm. 4.600 €).
Hintaan lisätään alv 24%.
TILAA VALMENNUS TAI KYSY LISÄÄ!

WWW.JOHTAJAONMEDIA.FI

Valmennus toteutetaan Teamsissä. Valmentajana KTT Jukka Saksi
Valmennuksen sisällön painotukset, aikataulu ja paikka sovitaan
valmistelupalaverissa.
Tarjous on voimassa 30.9.2021 mennessä tehtyihin tilauksiin.

VALMENTAJA JUKKA SAKSI
”TUNNISTETTU ROHKAISEVANA, KANNUSTAVANA JA
OIVALLUTTAVANA VALMENTAJANA”
VIESTINTÄKONSULTTI JA OSALLISTAMISEN
FASILITAATTORI
KTT, MBA, ALUNPERIN ARTESAANI
15 VUOTTA ESIMIES- JA JOHTAMISTEHTÄVIÄ ENNEN
VIESTINTÄYRITTÄJYYTTÄ
AKTIIVINEN BLOGGAAJA JA SOME-KESKUSTELIJA

KIRJAT:

JOHTAJA ON MEDIA! OY
+358 40 501 8357
JUKKA.SAKSI@JOHTAJAONMEDIA.FI
HTTP://JOHTAJAONMEDIA.FI

ARVOVALTA (2020)
JOHTAJA ON MEDIA! (2016)
JOHTAJUUS MURROKSESSA FINANSSIALALLA (2013)
VÄITÖSKIRJA: JOHTAJAT TOIMIALAMURROKSEN KESKIÖSSÄ (2013)

YHTEYDENOTTO
BLOGI
WWW.JOHTAJAONMEDIA.FI

UUTISKIRJE

TWITTER

LINKEDIN

YOUTUBE

AIHEESTA MEDIASSA
LISÄÄ ARTIKKELEITA JA TIEDOTTEITA JOHTAJAONMEDIA.FI/AJANKOHTAISTA

MEDIUUTISET 23.8.2021

KAUPPALEHTI 12.5.2021

Konsultti jututti tuhansia lähijohtajia ja

(TILAAJILLE)

teki oivalluksen – ”Tämä olisi kaikkien

Työyhteisösi tarvitsee nyt oman entry-

sote-johtajien tärkeä ymmärtää”

strategian, sanoo Jukka Saksi – polku
koronan jälkeiseen nousuun rakentuu
näistä neljästä kysymyksestä

VANTAAN SANOMAT 25.6.2020

JOHTAJA ON MEDIA! 23.8.2021

Jukka Saksi: Arvojen merkitys korostuu –

Tässä 5 yleisintä esihenkilöiden

Arvohakkerit paljastavat yritysten arvojen ja

viestinnän estettä

toiminnan ristiriitoja

WWW.JOHTAJAONMEDIA.FI

7

SPARRAUSTA
KAIKILLA
SEKTOREILLA
Valmennusta ja osallistamisia yrityksissä,

julkisella sektorilla ja järjestökentässä.
Johtajuus, viestintä, arvoja ja
osallistaminen ovat niissä kaikissa
tärkeitä.
Lisää johtajaonmedia.fi/referenssit
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