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Louise Palmstierna  
Louise menar att det är skillnad på att mötas och att träffas. 
Träffas gör vi dagligen digitalt och fysiskt men alltför ofta 
saknas både energi, engagemang och värdefull tid slösas 
bort. 
 
Motsatsen sker i mötet stort som litet. Där växer människor, 
får ny kunskap, blir berörda och kan väcka motivation för att 
bidra till utvecklingen av sin roll och organisationens 
affärsmål. 
 
Sedan 2001 driver Louise sitt bolag och bistår där 
organisationer att använda mötet som ett strategiskt 
kommunikationsverktyg i flera olika roller 
 
Som mötesarkitekt formger, producerar och genomför 

Louise kraftfulla ofta interna möten. Hur man bäst utformar och genomför affärsdrivande 
möten med goda och bestående resultat är också ett ämne hon gärna föreläser om. 
 
Louise anlitas som talartränare av individer och grupper som vill utveckla sin förmåga att 
nå fram med sitt budskap. Louise bistår sina klienter med sparring genom processen av 
förberedelse, manusarbete, repetitioner till stöd vid genomförandet om så önskas. 
 
En facilitator skapar tillit och utrymme så att alla kommer till tals och en grupp 
åstadkommer det man förutsatt sig. Vid större samlingar kan rollen benämnas 
programledare som håller i agendan och för handlingen framåt. Louise mångåriga 
erfarenhet och förmåga att ge utrymme, lyfta det väsentliga och tillföra energi kan sägas 
vara kvalitéer som gör henne uppskattad i båda rollerna. 
 
Som coach agerar Louise bollplank och vägledare för personer som behöver finna nya vägar 
och/eller stärka sin förmåga att kommunicera både professionellt som privat. Bland 
klienterna finns människor med olika bakgrund, branscher och positioner. 
 
Själv skapar Louise berörande möten som sångerska med jazz som hemmaplan med flera 
egna scenproduktioner och ett album som släpptes 2020 med ett fint mottagande. Musiken 
följer med som metod in i uppdrag för näringslivet med förmågan att öppna upp för samtal 
på nya sätt. Mer info här 
 
 
Uppdragsgivare i urval: KPMG, Microsoft, SEB, KICKS, SATS/Elixia, SEE/Sthlm Executive 
Education, Setra, Sveaskog, Novare Leadership, Regeringskansliet, NCC, OKQ8, 
Ekonomistyrningsverket, IVL/Miljöinstitutet m fl. 


