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Kickstart din virksomhe
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Du får:
– 2 intense dage hvor du og din virksom-

hed får sat fokus på din virksomhed-
splan for det næste år.

– Mulighed for, sammen med andre i 
sammen situation, at få fokus på dine 
mål for din virksomhed.

– Du får øje på, hvorfor du egentlig har 
valgt at blive selvstændig. 

– Du får mulighed for, at få klarhed for 
hvorfor du har din egen virksomhed? 
På den måde fremstår du mere sikker i 
salgssituationen.

– Du gennemgår en kreativ proces med 
to konsulenter og andre kursister som 
vidner.

– Mulighed for at mødes igen med grup-
pen.

Resultat:
• Du får øje på din virksomheds poten-

tialer.
• Du får øje på virksomhedens svagheder.
• Du får lavet en ”To do” liste.
• Du får lavet en overspringshandling-

sliste.
• Du får øje på dine personlige ud-

fordringer, som måske hindrer dig i at få 
succes i din virksomhed.

• Du får lavet en målsætning for det næste 
år.

• Mere sikkerhed, selvværd og selvtillid.
• Flere kunder, som synes du er interes-

sant.
• Succes i din virksomhed.

Beskrivelse: 
Kender du det med, at det er svært, at 
komme videre i udviklingen af din virk-
somhed?

Det kan være svært, at blive ved med at 
tro på dit koncept. Der er måske oven i 
købet mennesker omkring dig, som ikke 
tror på dig og din virksomhed.

Kurset er for dig, som har brug for, at 
komme videre med din virksomhed, lige 
meget om du er nystartet eller om du 
allerede er i gang.

Du møder andre i sammen situation.

Du vil opleve, at du får fornyet energi til, 
at tage fat med en langt større sikkerhed, 
styrke og tro på, at din virksomhed har 
noget unikt at tilbyde.

Pris:
Se prisliste. Pris pr. deltager ved min. 6 
deltagere.


