
OMFATTNING 

Hur kan en organisation göra innovation till en del av dess DNA för att 

utveckla sin kreativa potential? Denna workshop hjälper ansvariga att 

förstå de områden som påverkar innovativ utveckling och att lära sig 

hur de med aktiva åtgärder framgångsrikt kan uppnå det. 

TID 

Två dagar. 

MÅLGRUPP 

Företagsledningar, chefer och andra med ansvar för innovation och en 

kreativ utveckling av verksamheten. 

RESULTAT 

Deltagarna får: 

 Utforska 12 viktiga element vilka krävs för att göra innovation till en 

integrerad del av verksamheten 

 Undersöka den egna organisationen och identifiera vad som främjar och 

vad som hindrar innovation 

 Utveckla en plan för att förstärka den egna organisationens innovativa 

förmåga 

 Utforska sin egen kreativa stil, sina arbetsvillkor och vad som ger energi 

 Lära sig och tillämpa grunderna i kreativ arbetsmetodik 

 Lära sig och praktisera grunderna i innovativt teamwork 

 Trevliga och lärorika dagar! 

NYTTA FÖR ORGANISATIONEN 

KAVI ger en väl förankrad förståelse av de grundläggande, strukturella 

och kulturella drivkrafterna för innovation.  Dessutom lyfts intressanta 

tankar och åtgärder med syftet att göra innovation till en ständigt 

värdeskapande källa och påverka organisationens liv och utveckling. 

KAVI Workshop  

- Konsten Att Vara Innovativ 

Ta ... 

Konsten att vara innovativ 

Att integrera kreativitet i organisationer 

“Innovation is the act that endows resources with a 

new capacity to create wealth.” 

Peter F. Drucker 

www.evigilo.se 



UPPLÄGG 

En innovativ organisation samlar sina 

kreativa KÄLLOR i en väl genomtänkt STRUKTUR 

och korrekt anpassad KULTUR. Det är en 

balanserad syntes av de tolv elementen - Talang, Energi, 

Metod, Individ, Team, Mål, System, Idéer, Frihet, 

Engagemang, Humor och Risk - som gör en organisation innovativ.                                                                                         

Deltagarna i KAVI får möjlighet att upptäcka och förstå vad som ligger 

bakom varje element, göra en reflektion över hur den egna 

organisationen fungerar och komma fram till idéer på vad som kan 

göras för att utveckla och nära innovation i den. KAVI innehåller flera 

genomgångar och engagerande övningar samt analys av deltagarnas 

kreativa profil. I KAVI ingår även tryckt arbetsmaterial.  

steget! 

Tillfällen 

Västerås  12-13 m
ars 

Stockholm
 22-23 april 

Linköping 13-14 m
aj 

Göteborg 12-13 juni 

KÄLLOR  
STRUKTUR  
KULTUR  

EVIGILO 

Verkar inom utbildning och konsultation med syfte att underlätta för 

företag och organisationer att stärka sin prestationsförmåga genom 

att lyfta fram individers förmågor. Det gäller personer som behöver 

utvecklas och få idéer kring presentationer, kurshållande eller att ge 

ett bredare perspektiv på kreativt ledarskap och innovativt tänkande 

för att skapa livskraftiga verksamheter. 

VÅRA MÅLGRUPPER 

KAVI riktar sig till personer i ledarroller inom företag och organisationer 

så som företagsledare, avdelningschefer, personer inom R&D, HR, 

marknadsföring, kundvård etc. KAVI passar även konsulter, utbildare 

och övriga som vill utveckla sin kreativitet. 

Inom området Train the trainer ligger fokus på personer som i arbetet 

genomför presentationer och utbildning utan att ha en formell 

utbildning inom området. Kurserna lyfter fram personlig framställning, 

presentationsteknik, pedagogik och kursledarrollen. 

VILL DU VETA MER? 

Välkommen att ta kontakt för mer information kring våra produkter och 

tjänster eller  för att få referenser.  Produktblad och kursdatum finns på  

webben - se nedan. 

KONTAKTUPPGIFTER 

Telefon 013 -125 020 | info@evigilo.se | www.evigilo.se 

Evigilo är en del av Frendus AB | Strandgatan 2 | 582 26 Linköping 

VÅR PRISSÄTTNING  -  KAVI 

Bästa resultat erhålls om tre eller fler från samma organisation deltar. Vi 

ger därför 50% rabatt för deltagare 2-5. För fler än fem begär offert.  

Ordinarie pris för KAVI är 12 200 SEK för första deltagaren. Ett exempel, fyra 

deltagare från samma organisation betalar då c:a 3 800 SEK per dag och 

plats inklusive tryckt arbetsmaterial, två fika och en lunch per dag.  

Anm
älan före 25 feb 


