
Hvordan kan du gjøre din bedrift sunnere?

SUNT
= ATTRAKTIVT



LIVSKVALITET



En sunn bedrift er summen av fornøyde enkeltindivid



INVESTER I MORGENDAGENS ARBEIDSLIV 
Åpen Dialog er en virksomhet med spisskompetanse innen 

kommunikasjon, motivasjon og endringsprosesser. Firmaet tilbyr 

tjenester for bedrifter og ledere, samt privatpersoner. 

Kate Elin Søyland jobber for å gi ansatte i bedrifter en bedre 

hverdag – både på jobb og privat. Gjennom bl.a. ulike typer samtaler, 

har gründeren fra Jæren skapt et unikt faglig tilbud, som passer 

for folk flest som er opptatt av livskvalitet.

Åpen Dialog holder til i Sandnes, men med reportasjer i bl.a. 

Cosmopolitan, VG og Ukeavisen Ledelse har vi allerede rukket 

å gjøre tilbudet kjent utenfor Rogalands grenser. 

• ARBEIDSLIV

• EGENUTVIKLING

• FAMILIE OG SAMLIV 

• KOMMUNIKASJON  

• MOTIVASJON

• ARBEIDSMILJØ

• LAGBYGGING OG LEDELSE

Forretningsidé 
Åpen Dialog skal utfordre og 
bistå bedrifter og ledere til å sette 
fokus på forebyggende arbeid, 
for å kunne skape sunne og 
kostnadseffektive bedrifter.



Sunne relasjoner = sunnere hverdag



Endelig er det noen som har forstått at arbeidsliv 

og familieliv er to sider av samme sak.”

Bedriftsleder, Haugesund

“



KARRIERESAMTALEN

360GRADERSAMTALEN

SERVICESAMTALEN

MEDARBEIDERSAMTALEN

LEDERSAMTALEN



FOREBYGGENDE SAMTALER = VINN – VINN
Åpen Dialog samarbeider med lokale bedrifter, som ønsker å sette fokus på forebyggende 

arbeid. Nyere forskning viser at sunne relasjoner, bidrar til sunne og kostnadseffektive bedrifter.

TID FOR Å TENKE NYTT?
Åpen Dialog er et helhetlig tilbud for bedrifter, ledere og privatpersoner. Gjennom forebyggende 

samtaler settes det fokus på hele mennesket (jf. jobb – privat). Vi kaller det innovativ HMS i praksis.

Verdifull arbeidskraft? Hvorfor ikke tilby de ansatte noe mer enn tradisjonelle firmagoder? 

Hvorfor reparere 
når det lønner seg å forebygge?



•  MOTIVERENDE LAGBYGGING OG LEDELSE 

• EGENUTVIKLING, KARRIERE OG LIVSKVALITET 

•  ARBEIDSLIV – FAMILIE OG SAMLIV

•  FAGLIGE INNSPILL TIL HMS- OG HR-ARBEID

• KOMMUNIKASJON, RELASJONER OG SAMSPILL 

•  RELASJONSBYGGING OG KUNDEBEHANDLING

•  ORGANISASJONSUTVIKLING, OMSTILLING 

 OG ENDRINGSPROSESSER

•  INFORMASJONSARBEID OG 

 FOREBYGGENDE TILTAK

Relasjonsledelse handler om 
å komme seg ned fra tilskuerplass.”
Kate Elin Søyland, Åpen Dialog

“



Motivasjon
NÅR RESULTATET BETYR NOE 
Topp-idrettsutøvere gjør det. Bedrifter gjør det. 

Hvem er din mentale sparringspartner?

I Åpen Dialog finnes ikke feil og nederlag. 

Bare naturlige mageplask og verdifull læring.

MER MOTIVASJON, TRIVSEL OG OVERSKUDD?
Grad av livskvalitet har ofte stor betydning for den enkeltes helse, 

relasjoner og yteevne.

Mål og ambisjoner? Eller bare litt motivasjon i en hektisk hverdag? 

Hos Åpen Dialog kan du leie din egen motivator. Velg mellom enkelt-

timer eller motiverende prosess over tid.

“Etter én time hos 

motivator, fant bilselger

Hilde Reime igjen salgs-

formen og energien.”

Ukeavisen Ledelse

Kate Elin Søyland
Motivator og relasjonsterapeut



Tenk nytt! Tenk forebyggende
“HVA HADDE DU SIST SERVICE PÅ, BILEN ELLER PARFORHOLDET?”

Stadig flere par, og ikke minst bedrifter, ser nå viktigheten av å styrke 

parforholdet før problemer inntreffer. En nyere undersøkelse viser at 

et samlivsbrudd koster en bedrift ca. kr 78 000,-

SAMTALER + KONSULENTTJENESTER

ÅPEN DIALOG – for å lære av hverandre 

ÅPEN DIALOG – for å sette fokus på hele mennesket 

ÅPEN DIALOG – for å få innspill til en sunnere hverdag
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Mer motivasjon, trivsel og overskudd?
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
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