
Kreativ verkstad 
Aktiviteter för konferensen, möhippan, kundmötet och jippot! 

Gör egna kort 
Stämpla och stansa, klipp och 
klistra. Kort eller bokmärken 
till födelsedagar, jul, påsk 
och halloween. 
Skaparglädje som inspirerar 
till samtal och gemenskap. 
Jag tar fram ett paket som 
passar er grupp och tidpunkt. 

Öppen stämning 
Det brukar råda en härligt 
öppen och kreativ stämning. 
När man har skickat glittret, 
tipsat om stämpelteknik och 
diskuterat längd på 
sidenband med varandra, är 
det lätt att prata vidare om 
allt mellan himmel och jord. 

 

Zentangle är en meditativ 
ritmetod för att varva ner, 
öka fokus och kickstarta 
kreativiteten. Telefonklotter 
på en helt ny nivå. Med fokus 
på ett streck i taget gör du 
små mästerverk. Det går fint 
att sätta ihop gruppens verk 
till en gemensam tavla. 

 

För vem? 
En utmärkt aktivitet för att 
uppnå lugn koncentration. 
 
Väljer du zentanglepaketet 
får alla behålla utrustningen 
och kan fortsätta tangla på 
hemmaplan. 

Lek med lera 
Silk clay och Foam clay är 
härliga leror att jobba med. 
De härdar utan ugn och 
kladdar inte. Däremot 
fastnar de lätt på varandra, 
så det är enkelt att bygga 
ihop roliga figurer. 

Barnens favorit 
För barnkalas, familjedag, 
butiksjippo och event. 
Låt mig underhålla barnen, 
så kan era säljare prata med 
föräldrarna. 
Lyckliga barn ger lyckliga 
föräldrar! 

Peppande föredrag  
De viktigaste tipsen från 
experterna blandade med 
egna upplevelser, sunt 
bondförnuft och modern 
forskning. Allt samlat i en 
fartfylld föreläsning med 
konkreta övningar och ett 
kompakt kursmaterial. 

 

Vågar du prova mitt 
nyutvecklade föredrag om 

att vara människa i vårt 
stressande samhälle? 

- Servicenivå 
- Attraktionslagen 
- Stresshantering 

Skratt och klurigheter 
som ger energi! 

Malin Söderlind 
har arbetat som journalist, 
säljare, massör och 
kommunikatör. 
 

Tid: En till tre timmar 
Lägstapris: För företag 
totalt 2000:- exkl. moms. 
För privatpersoner totalt 
1000:- inkl. moms – t.ex. 
250:- var för 4 personer. 

malin@pysselparty.se 
0703 555 777 
www.pysselparty.se 
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Du är välkommen att skapa och handla i min ateljé i Sundstorp. 


