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Men nog talat…
om mig, låt oss tala om Dig istället.
Vad tycker Du om mig?
Ja, så sa Bette Midler en gång.
Nu kommer jag ut med nr 8 av denna
Hagens Nyheter och visst blir det mest
om undertecknad.
Som artist och föredragshållare blir man
nog lyhörd för hur publiken reagerar.
Så bör det vara. Och det är säkert så att
många som jobbar på scen är känslomänniskor och vill få bekräftelse hela
tiden.
Jag för ju betalt i applåder och resten går
till skatt.
Allvarligt talat så lever jag ett lyckligt och
gott liv och får göra det jag älskar.
Underhållning tuffar på mycket bra med
jobb i Sverige och även utomlands. Haft
nöjet att få följa med svenska företag
till Slovienen och Kroatien. Fantastiskt
trevligt.
När det gäller att älska sitt jobb så finns
det många sätt att påverka sitt liv i rätt
riktning så att vardagen blir som en
semesterresa. Kul och lycklig.
Läs mer om detta på sidan 3.
Vi kan påverka vårt liv så totalt av vi kan
välja lycka och må bra.
Just i detta ämne anlitas jag som
föredragshållare och ger verktyg till
välbefinnande.
”Kärlek är ju bra för hjärtat medan förståndet samtidigt är lokalbedövat”.
Så kan det vara.
Jag vill ge verktyg till kommunikation
mellan människor med kärleken som
modell där förståndet också får vara
med.
Men nog talat….
Hur har Du det då?????

UTVIDGNING
AV INVIGNING
runt om i Sverige och även
utomlands ibland. Vissa företag som ex. Dahls i Sverige, har butiker över
hela landet från Norrland till Skåne och Gotland. För 10 gången nu så
har jag nöjet att få vara med och inviga nya VVS-butiker.

Invigningar som Konungen får jag göra

Slovenien, Kroatien, USA, Italien, Estland, Holland, Tyskland och
Skandinavienär länder jag fått nöjet att komma till tack vara detta
fantastiska jobb och med Konungen som varumärke.

Så valspråket står grundmurat fast:
Värna Gott om Bernadotte.

Här inviger ”Konungen” nya lokaler i våras på det
härliga Lastberget vid Mälaren i Bålsta.

Jan Wolfhagen
www.wolfhagen.se

”Mr Bean” på ICA
Kvantum i Stockholm,
Kungens Kurva.

” Konungen” handlar på ICA Kvantum
i Stockholm, Kungens Kurva.

KROATIEN OCH SLOVENIEN
Åker runt i
Sverige och får träffa många trevliga, framgångsrika
företagare och dess personal. Ibland bär det utomlands.
I Kroatien var det sjösättning av en stor tanks och i
Slovenien en stor konferens med svenska tapetförsäljare
och tillverkare.
Visst har jag världens bästa jobb.

Med Dahl Sverige AB har jag nöjet att fortfarande inviga
nya butiker runt om i Sverige. Detta internationella
VVS-företag öppnar butiker på löpande band. Ett härligt
företag med fantastisk ledning och personal.
Här är några bilder från olika evenemang.

Gladaste hälsningar

Jan & Co

”Carl Bildt” dansar med Charlotte Perelli
på julkonsert i Varberg julen -07.

” Kungen” testar
bil på Turmässan i
Göteborg våren -08.

På gång …
Mitt liv och företagande idag består av två ben. Dels
underhållning med trolleri och imitationer och dels
föredrag om kommunikation och försäljning och på
konsultnivå.
Av någon anledning så har
konceptet mest riktats mot
olika företag. Så produkten s kräddarsys för just det
speciella företaget.
Förra julen hade jag en
Julshow i Åhus i Skåne.

I år så blir upplägget något annorlunda på 
HOTELL STRAND I BORGHOLM på ÖLAND.

Fredagar och Lördagar är jag där fram till Jul.

VA! ÄR DET KUNGEN
SOM SERVERAR GLÖGG?
dignande
20 november dukar vi upp vårt
Nio gånger med början torsdag
att inget ska saknas.
Köksmästare Peter Ekfeldt lovar

julbord.
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Nu blir det dans till ”rock´n´ro
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En kvällsunderhållning på stående
SVERIGES BÄSTA PIANISTER.
I pianobaren möter vi som vanligt
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Passa på att önska dina favoritlåta
sällskapet
program som borgar för att hela
Med andra ord - ett komplett
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får en riktig helkväll! Barerna är
frukostbuffé på er,
På morgonen väntar vår stora
efter julbordet...
om ni inte fortfarande är mätta
att ha drycken förbeställd,
Är ni en grupp kan det vara skönt
här ser ni två populära alternativ:

ning.

gruppbok
alternativa datum. Kontakta vår

under kvällen av årets julvärd,
klassiska julbord, överraskningar
i Runda Baren
I priset ingår välkomstglögg, Strands
deras ”Late Night Show”, pianobar
till No Saints med Biggan samt
imitatören Jan Wolfhagen. Dans
Priser exkl. moms.
é. Enkelrumstillägg 300:-/rum.
samt logi i dubbelrum och frukostbuff

och 5 cl snaps. 109 KR.
DRYCKESPAKET 1: 50 cl julöl
5 cl snaps, 5 cl avec. 169 KR.
DRYCKESPAKET 2: 50 cl julöl,
Alkoholfria alternativ finns.

OSS PÅ
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL

STRAND!

Välkommen. Hoppas jag får servera Dig en välkomstglögg.

Hur känns det att vara förälskad??
Om Du har funderat någon sekund på frågan ovan så befinner Du Dig
sannolikt i ett behagligt t illstånd med ett leende på läpparna.
Vi har alla en möjlighet att välja
tillstånd. Alla har vi makten över
oss själva att påverka så vi får en Bra
hälsa, Bra förhållande, Bra Teamkänsla och Bättre resultat.
Efter att jobbat med försäljning
som Mäklare och inom Grafiska
branschenoch erfarenhet från scen så
blir uppdragen nu att skapa framgångsrika team på företag, utbilda
säljare, presentationsteknik och
ledarskapsutbildningar.
Det mest ultimata tillståndet är
Kärlek. Vad händer i kroppen då?
Hypnos är också ett tillstånd av
maximal tillit och kommunikation
på djup nivå.
Efter att studerat ämnen som
hypnos,kroppsspråk och försäljning
mer ingående på en mental nivå
anlitas jag av alla typer av Företag,
Landsting och Kommuner. Håller
föredrag eller kurser på olika sätt.
Alla i företaget får konkreta Verktyg
till mentalt bättre hälsa vilket ger
Bättre Resultat. Resultat kan direkt
mätas i pengar och vinst för alla i
företaget. Var och en i företaget tar
sitt ansvar: if it is to be, it is up to me.

REFERENSER:

Trots ett allvarligt ämne, lyckas
Jan med sin personlighet och
utelämnande,i kombination med
allvar och humor, väcka åhörarnas
engagemang och skapa nya, positiva
tankebanor.
Jag rekommenderar honom varmt
för företag i förändringsprocessen.
Sonja Hönig. Personalchef,
Beijersdorf AB.

En energigivande inspirations
föreläsning som får personalgruppen
att tänka positivt och som man
bär med sig länge. Marie Protiwa.
Vuxenutbildningschef Huskvarna.
”Grymt bra” säger Servicepersonalen.
First Hotell Billingehus
Fredirik Jansson.

B

Sverige

Jag betalar Portot

NORRA HALLAND Bättre invigning
än så här kan det knappast bli.
VD Tomas Johansson, Dahls Sverige.
SMÅLANDSTIDNINGAR Var det verkligen Kungen som kom.
Invigningspubliken gav i alla fall majestätet gott om svängrum.

På pricken likt imiterade Jan
 olfhagen Sveriges kung och gjorde
W
dagarnas inledning till ett båda oväntat
och oförglömligt minne.

BOK AV BJÖRN HELLBERG

Hej Jan

Jan! Ett litet ”mordiskt” minne från
Företagarmässan.
Många hälsningar till en herre som
med virtuost kunnande är fler än en….
Björn Hellberg Laholm 2008.08.15

Välkommen att
agen
boka Jan Wolfh

Direkt & Personligen
100,
0346-841 00, 0705-274
jan@wolfhagen.se
www.wolfhagen.se

Malin
Hako Ground & Garden AB

show på engelska

V-TAB Civiltryckeriet AB 2008

Tack för en fantastisk underhållning i
tisdags. Det pratades VÄLDIGT mycket
om vart den där ballongen blev av o.s.v. !!
Alla var väldigt nöjda och det var en
kanon-bra show du gav oss.

Fick nöjet att träffa den klurige ordekvilibristen Björn Hellberg och hans
senast bok med följande text:

