Riko rutiineja ja
revittele myönteisellä
asenteella!
Yrityksen toiminta kehittyy vain, jos ihminen itse
kehittyy. Jos sinä, kollegasi tai tiimisi haluatte parantaa
esimerkiksi asiakaskokemusta, vuorovaikutustaitoja,
asiakaspalvelua, myyntiä tai yleensä taitoa kohdata
ihmisiä, älä epäröi ottaa yhteyttä. Niin ovat tehneet
monet kymmenet tyytyväiset asiakkaani jo yli 
10 vuoden ajan.
Olen Lotta Lackschewitz. Kokenut yksinyrittäjä. Eloisa rokkimimmi.
Rehellinen ja suorapuheinen. Jos etsit perinteistä ja jäyhää, tapettiin
sulautuvaa kouluttajaa tai valmentajaa, kannattaa jatkaa etsintää.

Heittäydyn toimeksiantoihini 110 prossaa, ja sehän ei sovi kaikille.
Käytän yksinkertaisia ja hyväksi havaittuja
työvälineitä ja menetelmiä:
• Konstailemattomat ja suoraviivaiset yksilö- ja
		 ryhmävalmennukset.
• Mystery shopping ja syvähaastattelut.
• Yrityksesi sisäinen muutos- ja kehitysvalmentaja.

Lotta Lackschewitz

Tuleeko meille yhteisiä tähtihetkiä?

Ota rohkeasti yhteyttä!

Ammennan energiani asiakkaistani, jotka energisoituvat
valmennuksissani. Tunti, päivä tai viikko kerrallaan – yhdessä
meistä tulee kuin pieni voimalaitos, joka synnyttää enemmän
energiaa kuin käyttää.

Todennäköisesti kaikki, mitä minusta puhutaan, on totta. Ota
rohkeasti yhteyttä. Tavataan. Tutustutaan. Toimitaan. Minut
tavoitat parhaiten sähköpostitse. Vastaan myös puheluusi, ellen
ole into pinkeänä asiakkaallani jossain päin Suomea.

Erään asiakkaani kanssa rusikoimme suu korvissa myynti- ja
palveluhenkilöstöstä myyntihenkisempiä. Koko palvelukulttuuri
kaipasi takinkääntöä. Tavoitteena oli kasvattaa liikevaihtoa ihan
possuna. Työvälineiksi valitsimme yhdessä asiakkaan kanssa
asenne- ja toimintatapojen uudistamisen. Yli kahden vuoden
projektin tulokset olivat loistavia. Lois-ta-via!
Tuleeko meille yhteisiä tähtihetkiä?

Tee lista asioista, joita
haluaisit kehittää.

Pyydä tarjous
valmennuksesta.

Kanssani joutuu töihin
Ne puhuu, ketkä ei osaa tehdä, sanotaan. Sanotaan myös, että
tekemällä oppii. Saan toistuvasti kiitosta siitä, että laitan ihmiset
töihin. Luokassa, maastossa, toimistossa. Missä sitten valmennankaan.

Tilaa. Osallistu.
Kasva ja kehity.

Mystery shopping on erikoisuuteni
Haamuasiointi on paras tapa paljastaa totuus melkein mistä
tahansa toiminnasta, jonka keskiönä on asiakas. Käytän tutki
muksissani asiakkaita, jotka kuuluvat todelliseen tai potentiaa
liseen kohderyhmään. Mystery shopping on usein hyvä ponnah
duslauta valmennukselle.

Lotta Lackschewitz
LLValmennus
040 521 2566
ll.valmennus@gmail.com
Lue lisää palveluistani, referensseistäni ja toimintatavoistani
osoitteesta www.revittele.fi

