
Styrketräning på insidan

Nu öppnar vi nya 
mentala gym i Lund och 
Malmö
Med forskningsbaserade verktyg tränar 
vi upp din förmåga att stå mentalt stark i 
vardagen för att kunna prestera och må 
på topp utan att dräneras. Lär dig hitta ett 
nytt mindset som bygger upp din inre 
styrka, hjälper dig jobba hjärnsmart och 
säkrar din mentala hållbarhet. Allt 
tillsammans med ett kraftfullt nätverk av 
andra innergister i just din stad.
Köper du medlemskap med början 1 
januari får du just nu hela höstens 
specialinsatta program gratis. 

3400 kr/år (exkl moms)
Anmäl dig och din verksamhet nu!
Öppnar 15 oktober 2020.
Nyttja friskvårdsbidraget.

Urbana lägereldsträffar i din stad

Sommar-Innergi

Innergi-jouren (innergi-
påfyllning i vardagen)

Innergi Live (webbTV-
show av och med dig)

Innergi-deklarera

Innergi-jobba tillsammans 
(i Köpenhamn, Malmö eller Lund)

Mind Quests

En kopp reflektion (fika 
på stan eller online)

Innergi-cirklar

Walk, Talk & Think!

Tillknutna 
Innergi-experter

10 mentala verktyg 
med Trine Grönlund
(mikrokurser)

Introkurs: Hjärnkoll

Introkurs: Uppgradera ditt 
mentala operativsystem

Nätverka med 100-tals innergister

Hjärnfrid – en lyxig 
portion av tystnad 
serverad nära dig!

Upptäck din stad 
från nya vinklar

I stolt 
samarbete med:

Tack till våra partners:



Mental hållbarhet 
är en förutsättning för 

hållbar utveckling

Anmäl dig och 
din verksamhet nu!

innergiLund.se
innergiMalmo.se

Trehundra ledare och medarbetare från fyrtio 
olika företag har redan uppgraderat sina 
mentala operativsystem tillsammans med 
Innergi för att stå starkare och mer hjärnsmarta 
i vardagen. Nu är det din tur!

Upplägget bygger på en beprövad och vinnande förändringsprocess där 
små lättsmälta påminnelser och aktiviteter i vardagen, över en längre tid, 
tillsammans med en växande tribe, skapar helt nya möjligheter för dig att 
levla och komma åt ditt bästa potentiella jag. 

Bakom initiativet ligger Lundabolaget 
Innergi Labbet och dess grundare, slow-
aktivisten och innergi-spridaren, Trine 
Grönlund – en passionerad och driven 
världsmedborgare som bl a bott och 
jobbat i New York under 12 år som chef 
inom IT- och reklambranschen.

”Genom mitt arbete vill jag bidra till ett 
mer humant och mentalt hållbart 
arbetsliv…och därmed skapa 
förutsättningar för en värld med fler 
engagerade, glada och medvetna 
medmänniskor och medarbetare. En 
win-win-win för samhälle, näringsliv och 
individ”.

Tack vare ett stolt samarbete med 
iTURN kan vi nu även öppna upp 

Innergi i Malmö.

Louise Dolck Strömberg 
HR Director AXIS

”En otroligt spännande resa och 
helt nytänkande! Jag vet ingen 
annan som har gjort något 
liknande! Vi hade inte tidigare hittat 
hållbarhet, kompetensutveckling och 
välmående i ett paket! Vi behövde 
något som var agilt där det hände 
någonting under resan för individen”.

Se hela klippet på YouTube: ”Innergi från ett HR-
perspektiv”

Mentalt hållbara 
människor:
ü STANNAR UPP i det snabba.

ü TAR MEDVETNA BESLUT i 
det förhastade.

ü SPRIDER LUGN i det 
kaotiska.

ü JOBBAR PRODUKTIVT i det 
pressade.

ü TÄNKER SKARPT i det 
komplexa.

ü HITTAR FOKUS i det brusiga.

ü TÄNKER KOLLEKTIVT i det 
jag-centrerade.

ü LEVER HÅLLBART i det 
ohållbara.

DEN HÄR EXTRA 
DRIVKRAFTEN I 
VARDAGEN
”Inspirerande program som 
hjälpt mig hitta den här extra 
drivkraften i vardagen. 
Massor med handfasta råd 
och tips inom olika områden. 
Hjälp att vända jobbiga 
situationer till någonting 
positivt, något som jag har 
försökt att ta vidare till mitt 
team. 
Staffan Göransson, 
Projektledare, Axis

NYTTIGT OCH 
SPÄNNANDE 
PROGRAM
Innergi har gett mig 
jättemånga idéer kring hur 
jag själv kan jobba mer 
mentalt hållbart i vardagen 
men också hur jag kan 
coacha mina kollegor till att 
göra det. 
Dilara Rustamova
Hotellchefsfru, Grand Hotel, 
Hotell Lundia, Hotell Finn

”Innehållet har varit så bra och 
jag har sett fram emot alla 
aktiviteter varje termin”
Moa Mitchell, 
Kommunikatör, HSB Skåne

INNERGI LÄR DIG ATT 
TRÄNA DET MENTALA
“Värdefulla knep och nycklar till 
att gå vidare. Små justeringar 
varje dag som ger dig stora 
förändringar på sikt”.
Anette Erlandsson, Volvo Cars

HAR GETT MIG ETT   
ANNAT PERSPEKTIV
Många gånger krävs det att det 
händer någonting dramatiskt i       
ens liv för att man ska börja 
reflektera. Det här är ett sätt att 
föregå det och istället ta kontroll    
och göra de förändringar som man 
vill göra. 
Ann-Louise Tidell, fd Konsultchef, Previa


