
Open Space Consulting AB frigör livskraft i människa, 
organisation & samhälle. Genom samarbetet i Genuine 
Contact Co-owners Group erbjuds konsulttjänster globalt.

För mer information besök www.openspaceconsulting.com
eller kontakta Thomas Herrmann på telefon 0709-98 97 81 
eller via Epost: thomas@openspaceconsulting.com

Frågor?

Har du frågor om kursen eller något praktiskt - ring Thomas Herrmann 
på telefon +46 (0)709-98 97 81. 

Hej på Dig!

Detta brev går ut till Dig som någon gång anmält intresse att lära dig mer 
om Open Space-metoden. De senaste veckorna har flera personer hört av 
sig, så jag bedömer att tiden är mogen nu (som du kanske vet bestämmer 
vi datum så snart vi har 6 personer som kan vara med samma kursdagar).

De öppna kurserna genomför vi normalt under dagarna tre, på Gaia Life 
Kursgård i Fjärås 4 mil söder om Göteborg. Vi befinner oss i en magisk 
miljö i de djupa halländska skogarna mellan två sjöar. Start kl 10 dag 1, 
avslut kl 16 dag 3. Dessutom ingår en halvdags uppföljning på distans. 

Är det ”rätt tid” för dig - Open Space – Grundkurs?

Nästa steg är då att du besvarar doodle-förfrågan för att bestämma 
datum: http://doodle.com/78z74dtkabgv4ea5

Så snart vi bestämt datum så skickar vi en faktura. Betalar du inom 30 
dagar så får du 1000 kr boka-tidigt-rabatt på kurspriset! Ordinarie pris är 
10 900 kr inkl måltider. Övernattning på kursgården kostar från 600-900 kr 
(alla priser ex moms).

Information om kursen finner du på vår hemsida: 
http://korturl.com/KursInfoOpenSpace

Vi förlägger ibland kurser på annan ort, så om du är intresserad av ett 
sam-arrangemang eller om du vill upphandla en företagsintern kurs, hör 
av dig!

Har du svårt att betala hela kurskostnaden? Studenter, pensionärer och 
ideella föreningar mm kan diskutera kompletterande sätt att betala del av 
kurskostnaden. Hör av dig!

Kungsbacka den 24 november 2014
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