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Effektiva (digitala) Möten
Effektiva (Digitala) Möten
I denna tid, när vi inte kan träffas, så blir de digitala mötena än viktigare.
Vi är alla olika och vissa av oss gillar digitala möten mer och andra de fysiska
mötena. Precis som att vissa av oss tycker att det är viktigt att få tid till
samtalet i mötet medans andra tycker att det viktigaste är att vi snabbt går
igenom punkterna. En del av oss tycker att en tydlig struktur är ett effektivt
möte medans andra tycker att effekten av mötet är det viktigaste.
Digitala möten ställer högre krav både på mötesledare och mötesdeltagare.

Det är nog svårt att skapa engagemang och delaktighet i fysiska möten, det
är ännu svårare i de digitala. Bland annat kräver det mer planering och större
tydlighet. 80% av det som gör ett bra fysiskt möte är också samma
ingredienser i ett bra digitalt möte.
Ett dåligt planerat fysiskt möte blir ännu sämre digitalt.
Den här 1,5h utbildningen vänder sig till er som vill ha en större effekt av era
digitala möten.
Utbildningen bygger på boken Virtuella Möten som erbjuds till specialpris vid
köp av utbildningen.
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gr8 meetings är ett litet marknadsledande företag.
Vi har ett grundmurat intresse för människor och möten. Sådana möten som
du går på på jobbet, och möten mellan människor.
Varför? Därför att vi vet att bättre möten kommer bidra till er positiva
utveckling.
Det kommer föra er mot era mål. Ni kommer spara och tjäna pengar på det. Ni
kommer att må bättre och vara gladare på jobbet.
I en värld där produktiviteten har gått ner de senaste 12 åren, trots att vi
"effektiviserar" mer och jobbar mer än någonsin, tror vi att få koll på den
interna kommunikationen är ett av de viktigaste sakerna att ta tag i om vi
menar allvar med en sund digital arbetsmiljö.
Vi kan inte vara förvånade om stressen ökar samtidigt som vi inte tar tag i
våra dåliga möten, att vi skickar mejl på kvällar & helger, att vi inte reder ut
var och när vi kommunicerar och dessutom inte är tydliga när det gäller vår
tillgänglighet.
Skapar vi däremot arbetsplatser där alla får känna lust, mening och
delaktighet så kommer effekten bli att vo får fokus på det som skapar värde
och inte en massa interna processer som inte gör det.

Det är ett bra steg mot en bättre värld.
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