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FUNDIR
Fundir geta verið frábær tæki til að stýra fyrirtækjum, deildum 
eða einstökum verkefnum og lyklarnir frá IBT gera þá markvissa 
og skilvirka

Markvissir
Fundir geta verið frábær tæki til 
að stýra fyrirtækjum, deildum 
eða einstökum verkefnum og 
lyklarnir frá IBT gera þá 
markvissa og skilvirka. 

Skipulagðir
IBT býður fjölbreytt námskeið 
um markvissari fundi og aðlagar 
efnið að þörfum viðskipta-
vinarins. Viðskiptavinir IBT eru 
flestir sammála um að fundir í 
fyrirtækjum mættu almennt vera 
betur skipulagðir og þeim betur 
stjórnað.

Stjórntæki
Í huga flestra komu fyrr upp 
minningar um slæma fundi en 
virkilega góða. Fundir geta og 
ættu að vera frábært tæki til 
stýra fyrirtækjum, deildum eða 
einstökum verkefnum. Okkar 
sérstaða er áherslan á funda-
eigendur og útkomu .

Tækni
Við nálgumst fundatækni 
með aðferðum markþjálfunar.
Þessi efnistök eru í boði með 
margvíslegum nálgunum. 3. klst 
námskeið, 2x eða 3x 60-90mín 
lotur yfir nokkrar vikur o.fl.

GERÐU MEIRA MEÐ MINNI FYRIRHÖFN OG ÞÚ HAGNAST!

Bjóðum upp á fjölbreyttar lausnir til að þú getir nýtt tímann þinn betur og 
eignast meiri frítíma.

IBT býður vönduð námskeið sem auðvelda þér að stjórna tíma þínum. 
Námskeiðin eru fjölbreytt og taka á ýmsum þáttum sem gefa þér aukinn 
frítíma. Markmiðið er að auka skilning á eigin eiginleikum og annara og að 
saman vinnum við oft betur og getum áorkað meiru en sem einstaklingar. 

IBT námskeið Af hverju
Samanlögð reynsla okkar er mikil. Bæði úr sjálfstæðum rekstri ásamt 
framkvæmdastjórn í fjölbreyttum fyrirtækjum í margvíslegum rekstri.

„Framsetning Gunnars er bæði skemmtileg og skýr og allt skipulag í kring-
um námskeiðin er 100%.”  - Gerður Pétursdóttir, ISAVIA.

Starfsmenn hafa valið að fá einkatíma hjá Gunnari og í kjölfarið náð mun 
betri tökum á tímastjórnun og skipulagi.

Umfram allt; afar hagnýtt viðfangsefni og skemmtilegt, sem nýtist í leik 
og starfi.” - Hallgrímur Gröndal, Ríkiskaup.
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