
LEDARSKAPS
RABATT

Specialerbjudande till alla chefer inför Scandinavian Summer School Week! 
Anmäl fyra medarbetare, och var med själv utan att betala kursavgiften!
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Nu har du som chef en fantastisk möjlighet att bygga 
på dina relationer med dina medarbetare! Det är 
också en utmärkt möjlighet att skapa ett gemen-
samt språk och en plattform för nya eller pågående 
projekt. Anmäl fyra medarbetare till Syntell 
Summer School Week och du får som chef delta helt 
utan att betala kursavgiften på 30.995 SEK!

Detta ger dig:

djupare kunskap om kursdeltagarnas utveckling
möjlighet till internt relationsbyggande i en 
inspirerande miljö
djupare förståelse för din verksamhets behov av 
kompetensutveckling
egen kompetensutveckling på någon av Som-
marskolans kurser
möjlighet att påverka den framtida utformningen 
av Syntells utbildningar

Motprestationen Syntell önskar från dig är att få 
ta del av er djupare feedback på kursen som du i 
din roll som chef med en bredare överblick över 
verksamheten kan ge, tillsammans med feedback 
avseende utbildningens effekt på lite längre sikt som 
du ser. 
Om du blir nöjd med utbildningen vill vi också 
självklart kunna använda ditt namn och bild i 
marknadsföringen av Syntell Summer School Week.

För att kunna nyttja detta erbjudande krävs att:

Du är anställd på samma företag som medar-
betarna som deltar.
Du har ett formellt chefskap över medarbetarna 
(i något led).
Du skall gå på en av kurserna tillsammans med 
någon av dina medarbetare
Anmälan sker vid ett tillfälle, dvs vid anmälan av 
fyra medarbetare åberopas detta erbjudande.
Detta erbjudande kan inte kombineras med an-
dra erbjudanden eller sk. ”early bird” rabatt.

Varje deltagare betalar fullt pris för sin 
Sommarskoleplats och din investering blir för fyra 
me-darbetare 30.995 SEK per person plus kost 
och logi 11 500 SEK per person.
Du själv betalar enbart kost och logi och undviker 
kursavgiften på 30.995 SEK!

För mer information om rabatten och kurserna, 
kontakta oss på tel 08-660 02 80 eller 
training@syntell.se 

Läs mer om årets Scandinavian Summer School 
Week på www.syntell.se
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Vi ger dig som chef en fantastisk möjlighet att bygga på dina relationer!  Anmäl 
fyra medarbetare till Syntell Summer School Week och du får som chef delta 
kostnadsfritt på kursen!




