Frigjør potensialet
med persolog®
Få bedre konkurranseevne

Få økt trivsel og bedre resultater i jobb
og privatliv
Med økt kunnskap og bevissthet om egne holdninger og atferd forbedrer du
dine påvirkningsevner:
❙❙ Få nye perspektiver på egne og andres handlingsmønstre og dermed økt
handlingsrom.
❙❙ Du vil gjenkjenne dine egne styrker og svakheter når du samspiller med
andre.
❙❙ Du vil utvikle ideer og strategier du kan bruke i hverdagen.
❙❙ Persolog® Personmodell gir et rammeverk for bevisstgjøring uten å være en
fasit.

Persolog® Personmodell gir bedre forståelse av egne og andres behov.
Den beskriver menneskelig atferd på basis av fire atferdsstiler: D, I, S og K.
Mennesker som hovedsaklig viser en direkte atferdsstil (D) motiveres gjerne av
å løse problemer og å oppnå raske resultater.
Mennesker som hovedsaklig viser en influerende atferdsstil (I) motiveres
gjerne av å overbevise andre og påvirke dem. De er åpne og uttrykker oftest
tanker og følelser på en optimistisk måte.
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Mennesker som hovedsaklig viser en stabil atferdsstil (S) motiveres gjennom
å skape forutsigbare omgivelser. De har tålmodighet og er gode lyttere.
Mennesker med en kvalitetssøkende atferdsstil (K) motiveres gjerne av å
strekke seg etter høye standarder.
Heller enn å definere, gir persolog® Personprofiler hjelp til refleksjon og verktøy
for utvikling og endring.
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Praktiske og konkrete verktøy
Alle persolog®-produktene er forskningsbasert og utviklet i skjæringspunktet
mellom praksis og teori. Ved bruk av persolog® Personprofiler får du konkrete
verktøy og hjelp på flere områder:

Lederstøtte
❙❙ Lederstøtte i team med ulik kompetanse
❙❙ Effektiv håndtering av tid
❙❙ Stressmestring
❙❙ Konflikthåndtering
❙❙ Rekruttering og seleksjon
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Organisasjonsutvikling
❙❙ Støtte i omstillingsarbeid
❙❙ Tydeligere rolleforståelser
❙❙ Økt kvalitet i levering av tjenester
❙❙ Forebygge konflikter

Personalutvikling
❙❙ Intern kompetanseutvikling
❙❙ Forsterke teamets evne til å skape resultater gjennom samarbeid
❙❙ Selvledelse
❙❙ Økt mestringsfølelse

Salgsledelse
❙❙ Salgsledelse og salgsarbeid
❙❙ Les kunden og handle deretter

Lisensierte trenere
Gjennom våre lisensierte trenere vil persolog® kunne tilby:
❙❙ Internkurs
❙❙ Prosessledelse
❙❙ Veiledning og samtalepartnere
❙❙ Lederstøtte
I samarbeid med oppdragsgiver vil trenerne bidra til optimalt utbytte av
investeringen.

Enkelt å bruke
De fleste av profilene og verktøyene kan leveres og gjennomføres enten
på papir eller elektronisk.
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Med persolog® styrker du evnen
til å endre handlingsmønstre og
blir mer fleksibel i atferd i forhold
til de mål du ønsker å nå.
Personprofilene gir et rammeverk
for bevisstgjøring uten å være en fasit.
Gjennom en dypere forståelse av
relasjoner øker handlingskapasiteten
til å skape forandring og resultater.

Norge
persolog Norge AS
Gimlemoen 19
4630 Kristiansand
Telefon: +47 9348 5550
www.persolog.no
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Tid for suksess og livskvalitett

 Lær å konsentrere deg om det som er viktig..
 Utvikle økt fleksibilitet og kontroll over tiden..
 Bruk den begrensede tiden du har på en mer meningsfull,
mer balansert og mer kontrollert måte.
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