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Vem är jag?

Öka upp vi-känslan och maxa kommunikationen med en internpodd!
Efter en lång tids pandemi, där många suttit separerade och jobbat, vittnar både medarbetare
såväl som företagsledare att vi-känslan såväl som den psykiska hälsan har fått sig en rejäl törn.
Ett bra sätt att återskapa en aktiv internkommunikation och medarbetare som känner sig sedda
och delaktiga, är att knyta ihop medarbetarna via en gemensam plattform. En plattform där man
kan lyfta viktiga frågor från medarbetare, chefer och ledare. Intervjua medarbetare, lära känna
sina chefer närmre. Lyfta medarbetarna och deras WHY på individnivå, varför de vill arbeta just
på ert företag och hur de ser att de kan bidra till företagets framgångar. Nominera månadens
glädjespridare. Prata stress, utbrändhet och psykisk hälsa, få frågor inskickade att reflektera över
etc. Och självklart en perfekt plattform för ledningen att kommunicera ut viktig information och
jobba aktivt med företagets värdegrunder. Allt som leder till en starkare vi-känsla, välmående
och en maxad kommunikation och förståelse kan man lyfta i en internpodd. Möjligheterna är
oändliga! Allt är möjligt! Att skapa en intressant, underhållande och utvecklande internpodd är
en bra kommunikationsplattform för allt som rör er verksamhet och människorna i den.

Mitt namn är Lili Öst. Bakgrund som artist bl a i grupperna Family Four och Avec och arbetar
sedan många år som livscoach, föreläsare, kursledare och programledare. Utgiven författare
inom personlig utveckling samt driver podcasten Attraktionslagen 2.0 sedan 2018. 
Som artist, föreläsare och programledare är jag en van estradör och med över 180 poddavsnitt i
bagaget, där jag spelar in, producerar, klipper och distribuerar podden själv, är jag även en van
poddcaster och producent. Min egen podd Attraktionslagen 2.0 handlar om personlig utveckling
ur ett annorlunda perspektiv. NLPTA certifierad coach med över tvåtusen timmar coaching i
ryggen. I min roll som coach, föreläsare och estradör är jag van att lyfta svåra frågor på ett
lättbegripgligt, lättsamt och underhållande sätt. 
Utnämnd till en av Sveriges TOPP100 föreläsare 2019 / 2020 / 2021. www.liliost.se

Kan en internpodd vara ett komplement till HR?
Absolut! Att lyfta viktiga frågor som påverkar oss både på team, - och individnivå, gör att det
skapas en ny typ av dialog. Både inom medarbetarna själva såväl som i teamen. Den lyfter
blicken på medarbetare och chefer, - inspirerar och ger pärlband av insikter. Manar till
reflektion och eftertanke. En internpodd är ett perfekt komplement till HR genom vilken man
kan arbeta med personlig utveckling som komplement till den yrkesrelaterade utvecklingen
samt främja den psykiska hälsan i syfte att skapa hållbara människor, hållbara team och
hållbar framgång på ett modernt och inspirerande sätt. Som inte bara blir ytterligare ett
moment att göra, utan som ger medarbetarna något även privat så det blir en tillförsel.

 Lili Öst - CHANGEMAKER
dörröppnare - ögonöppnare - möjliggörare 

lili@liliost.se   +46 70 717 12 46
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Nyfikna på vad detta kan ge er?

Vi kommer aldrig att gå tillbaka till som det var innan pandemin eftersom en puppa som
utvecklats till fjäril, aldrig blir en puppa igen. Och det kanske är tur, för det var många saker även
tidigare som behövde utmanas och tittas på ur ett annat perspektiv. Många har landat väl under
pandemin och tagit sig en rejäl funderare på hur de vill leva sitt liv. Andra mår dåligt av all
ensamtid, för att det som de lagt en stor del av sin tid på att springa ifrån, nu har hunnit fatt
dem under pandemin. Jag har många nya klienter i den senare beskrivningen. Det är en väldigt
stor variation i mående och det behöver ni möta NU, för att inte om en inte alltför avlägsen
framtid drabbas av långtidssjukskrivningar som inte bara kostar pengar, utan dessutom ger 
 kunskapstapp och ännu mer tryck på kollegorna. Så, för att forma framtiden i en positiv, hållbar
form - vad kan vara bättre än att skapa en plattform för att inspirera till nya förhållningssätt, nytt
fokus, visioner och mål som hjälper er att hålla som individer samtidigt som ni skapar smashing
business. Poddavsnitten formas efter era behov med både interna och externa gäster.

Är ni redo att skapa det "nya normala"?

Poddhost och producent - Lili Öst
Ämnes/gästplanering ihop med ansvarig från företaget 
Förmöte/intervju med gäster, planering, skapande av stolpmanus
Research/kontakt med externa gäster
Inspelningsstudio/alt inspelningsutrustning om inspelning sker hos kund
Produktion, inspelning, klippning
Podcast logotype
Jinglar
Samarbete med er hemsideleverantör för distrubition

Börja med tre pilotavsnitt för att testa på om era medarbetare inspireras av formatet.
Hur ofta? Man bör inte ha för lång tid mellan avsnitten för att få upp intresset och
lyssnarfrekvensen. Utifrån min erfarenhet, inte mindre än två avsnitt/månad.

INVESTERING PILOT:
3 x pilotavsnitt 
50 000:- Exkl moms (Ord pris 25 000:- exkl moms /avsnitt)
exkl resa och logi utanför Stockholm

3 månader/ 6 månader/ 12 månader/ 24 månader internpodd på offert

DETTA INGÅR:

 Lili Öst - CHANGEMAKER 
dörröppnare - ögonöppnare - möjliggörare

lili@liliost.se   +46 70 717 12 46

Hoppas ni tycker detta låter som ett spännande sätt att möta framtiden på.
Ser fram emot att boka ett möte för vidare samtal.
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