Prisliste
Gjelder fra 13.02.17. Priser er i norske kroner (eks. mva.)

Company Pulse Analyse gir en målsatt beskrivelse av medarbeidernes
arbeidsmønster. Det vil si måter å jobbe på, tidsbruk og tidstyver, bruk av
IT-løsninger og kontorlokaler. Flere målepunkter dokumenterer
utvikling/trend i organisasjon.

Antall medarbeidere
Company Pulse Index®
Analyse og rapportsystem





fri bruk - online
selvbetjening / 2 samtidige brukere
gratis opplæring, og support man-fre 8-16
innsamling av brukerdata 1 gang per år *

Oppsett tilpasset bedrift / enhet
Spørreskjema på web
Automatisk påminnelse ved behov
Bistand til å utforme god informasjon til
medarbeidere / deltakere i undersøkelsen

Feedback møte for din bedrift/enhet
- gjennomgang av resultater og faglige råd

20-300
68,-

301-500 501-800
58,-

54,-

801+
48,-

per
medarbeider
per mnd.

Analysen gir grunnlag for:
Økt produktivitet: 10-20%
Trivsel og effektivitet på kontoret
Sikre god utnyttelse av IT-verktøy
Finne beste praksis i organisasjonen
Faktabasert kunnskap
- fordi det er bedre å vite enn å tro!

På
forespørsel

* Priseksempel 1 ekstra innsamling av brukerdata for 150 medarbeidere: 49,- per medarbeider.
Be om tilbud til din organisasjon/enhet.

Flere analyser fra Company Pulse:
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Foredrag, kurs og workshop
A. En time ekstra om dagen
Halvdagskurs for din bedrift/enhet, som ønsker
å fjerne tidstyver og få bedre kontroll over egen
arbeidsdag

B. Ledelse av nye arbeidsformer
og effektiv arbeidsdag
Halvdagskurs for ledere med personalansvar.
Lær å styre tilgjengelighet og lede seg selv og
andre, i en fleksibel og hektisk arbeidshverdag

D. Tidstyver, teknologi og
åpne kontorlandskap
Spennende foredrag om det nye
arbeidslivet og framtidens arbeidsplass

E. Tid til arbeid- tid til overs
Kurs for din bedrift/enhet, avdeling, som
ønsker å vinne tid og få mer tid til overs.
Inkluderer boken: Tid til arbeid –Tid til overs,
tidstyver, teknologi og åpne kontorlandskap

C. Hvordan lykkes med nytt kontor F. Kjøreregler og retningslinjer
Workshop for deg som vil lykkes med effektive og
gode arbeidsformer i nye eller eksisterende
arbeidslokaler

Lær å lage gode retningslinjer og kjøreregler
for bruk av kontorlokaler, IT bruk og
kommunikasjonsformer

Pris fra 590,- per deltaker

Alle deltakere får tilbud om Company Pulse analyse – som hjelper
deg og din bedrift med kartlegging av medarbeidernes behov
Uttalelser fra deltakere:
«Veldig bra kurs med gode foredragsholdere!
«Bra web-basert behovskartlegging. Jeg fikk et nytt syn på effektiv arbeidsdag.
«Company Pulse ga oss nyttige råd om arbeidsmetoder for effektivisering
av våre møter. Dette har fremfor alt gjort oss mer bevisst på vår møtekultur»
«Veldig gode tips om hvordan jeg kan redusere tidstyvene»
Company Pulse AS, Akerselva Atrium, Christian Krohgsgate 16, 0186 Oslo, Telefon +47 92 62 21 81, www.companypulse.no

