If it is to be it is up to me.
Har Du mål i livet Du vill uppnå?
Det är bara Du själv som kan ordna det.

Enäggstvillingarna
Hjälper till med tipsen på vägen.
PETER WOLFHAGEN JAN

Peter
VÄNSTER HJÄRNHALVA Kamrerstypen.
Egen företagare sedan många år.
Alltifrån produktion av blöjor och betongelement
till restaurang och hotell. Driver idag ett konsultbolag
Affärsbyrån i Falkenberg AB samt Hotel Falkberget
Apartments AB sedan mer än 12 år.
Peter står för den logiska delen av bröderna.
I vänster hjärnhalva har vi kamrersavdelningen.
Med mångårig erfarenhet lär han ut ekonomi så att
även Skattemyndigheten blir nöjd.
Ex på kurser:
- Starta eget.
- Allmän företagsekonomi
		 och affärsutveckling.
- Allmän bokföring med
		 skatteregler.
- Att investera och
		 finansiera.
Ex på föredrag:
-Västvärldens möjligheter i konkurrens med Asien.
-Ekonomisk globalisering och ekologisk hållbarhet ett omaka par?
På fritiden rastar Peter sin hund och trogna vän
Lucas, som också är Falkbergets maskot. Han har
också skrivit boken ”Sanningen, bara sanningen och
inget annat än sanningen”. En bok om den globala
ekonomiska utvecklingen.

Jan
HÖGER HJÄRNHALVA –
Känslohalvan.
Jan har haft eget företag i 10 år och arbetar runt om
i Sverige och utomlands med underhållning i form av
imitationer och trolleri. Konungen har varit varumärket.
Han har hållit kurser och föredrag för olika typer av
företag, kommuner och landsting.
Föredraget präglas av mycket humor och skratt med
ett allvarligt budskap och djup insikt. I höger hjärnhalva finns musik, humor, känslor, nyanser, kreativitet
och det är Jans avdelning.
Målet med kursen eller
föredraget är att skapa:
- Bättre Hälsa
- Bättre Förhållande
- Bättre Teamkänsla
- Bättre Resultat
Känslor påverkar alla beslut och känslor styr oss totalt.
Blir vi bra på att förstå oss själva så förstår vi andra
människor bättre och kommunicerar bättre.
Det kallas Emotionell Intelligens. Fungerar det inte
kallas det Emotionell Inkontinens och kan dränera vår
egen hälsa, förhållande och andras.
Jan lär ut hur vi med enkla verktyg kan påverka oss
själva och andra att må bra och vara riktigt taggade
och nå våra mål. Försäljning, Förhandling, Service,
Teamkänsla, Ledarskap är ex på rubriker i ämnet…
På fritiden spelar Jan golf, sköter kroppen och mår väl.

Ett säkert kort - det vill vi vara.

Jan
Du når Jan direkt och personligen:
Jan Wolfhagen, Rösesvägen 10
311 38 Falkenberg
0346-84100, 0705-27 41 00
Jan@wolfhagen.se
www.wolfhagen.se

Peter
Du når Peter direkt och personligen:
Peter Wolfhagen, Falkberget
Motellvägen 3, 311 40 Falkenberg
0346-71 18 80, 0708-24 66 35
peter@falkberget.se
www.affarsbyran.com
www.falkberget.se

