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Konferens i Enskede rackethall 

Event – Företagsutveckling - Affärsutveckling 

Enskede rackethall erbjuder i samarbete med Magnus Eliasson och MFT Sverige AB ett unikt koncept där vi 

hjälper dig och ditt företag sätta ihop en konferens/event som kan kombinera era viktiga affärsutvecklingsidéer, 

mental utveckling och företagshälsa. 

 

För att ett företag ska bli framgångsrikt på lång sikt behöver det finnas tydligt satta mål, nedbrutna i delmål så att 

alla löpande vet vem som gör vad, när och hur. Det behöver finnas en regelbunden feedbackloop så att man 

behåller det som fungerar och ändrar på det som inte fungerar. Arbetsbelastningen behöver vara fördelad så att 

var och en varken gör mer eller mindre än vad de klarar av och det behöver finnas utrymme för hälsosam mat, 

regelbunden fysisk träning, vila, återhämtning, reflektion och nyorientering. Rätt person ska vara på rätt 

plats och personkemin skall vara god. Viktigt att man firar sina framgångar när de kommer. Slutligen behöver 

alla känna sig motiverade att utföra sina arbetsuppgifter.  

 

Exakt vad som ska göras är olika från företag till företag och från bransch till bransch men för att rätt saker ska 

förändras behöver analysen göras korrekt och graden av medvetenhet behöver höjas. För att åstadkomma detta 

kan områden som kommunikation, målsättningsarbete, förändringsledning, feedback, konflikthantering, 

försäljning, marknadsföring, förhandlingsteknik, gruppdynamik, medvetandegörande, mental träning, 

feedback och självreflektion komma att beröras. 

 

MFT Sverige AB jobbar med informationsinsamling, analys, förankring av förändringsbehov samt 

genomförande av nödvändiga förändringar för att de satta målen ska uppnås på individuell-, grupp- och 

organisatorisk nivå. 

 

Lägg er konferens/event i Enskede rackethall och låt oss hjälpa er att sätta ihop den kombination av era 

affärsutvecklingsidéer – mental träning – hälsosam mat – fysisk aktivitet som ni behöver för att ert 

företag ska ta rejäla steg i rätt riktning! 

 

Är ni intresserade hör ni av er på info@mftsverige.com eller +46705809913. Ni kan även läsa mer om MFT 

Sverige AB och Magnus Eliassons bakgrund, arbetssätt med bakomliggande teorier och tidigare utförda arbeten 

på www.mftsverige.com. 
_________________________________________________________________________________________ 

Bakgrund Magnus Eliasson: 

● Civilingenjör inom maskinteknik, industriell ekonomi och organisation. Jobbat på Scania, Husqvarna och Wärtsilä Industrier. 

● Psykolog som startat och drivit företaget MFT Sverige AB sedan 2005 och som jobbar med mental och fysisk utveckling av 

individer, grupper och organisationer och genomfört hundratals uppdrag med privatpersoner, näringsliv, föreningar och 

organisationer. 

● Professionell ishockeyspelare under 13 säsonger med 85 SHL matcher, hundratals matcher i Div 1 och Allsvenskan i 

klubbar som Hammarby Hockey, HV71 och SSK samt länder som Sverige, Finland, Tyskland och USA. 

● Professionell Racketlon spelare i 9 år med 3 individuella VM Guld, 6 lag VM Guld, 7 SM Guld, 36 Vinster i FIR World tour 

tävlingar i Europa och Nordamerika på meritlistan. Rankad etta i världen i sju år. Invald i Racketlon Hall Of Fame 2012. 
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