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VIP - Dag

En intensiv dag med dig
og din fremtid i fokus
Det er utroligt kraftfuld at have en erfaren og professionel sparingspartner, der kan se
på dig og din virksomhed fra et objektivt og helhedsorienteret perspektiv.

1. Er du fyldt op, træt, udaset, udbrændt, kørt fast, forvirret eller bare overvældet?
2. Er du klar til at få et overblik og lagt en strategi, der flytter dig op på et niveau, hvor du får
dine drømme indfriet uden at skulle knokle i en uendelighed?
3. Har du lyst til at tilbringe en dag, sammen med os (Michael og Britta), som dine personlige
mentorer, hvor vi har fokus på dig og din virksomhed?
Du får en dag hvor du bestemmer dit indhold, mens vi sørger for skønne rammer med en lækker
frokost, de gode spørgsmål og en rådgivning, der fylder dig med entusiasme og handlekraft, der
skaber resultater.

Du kan for eksempel bruge en VIP-Dag til at:
Få opløst begrænsende overbevisninger, der hæmmer dig i forbindelse med at leve det
liv, du ønsker
Få kortlagt og tilpasset en præcis virksomheds- og markedsføringsstrategi, der
trinvis guider dig til dit ønskede resultat
Få designet og udviklet et foredrag, en workshop eller anden form for
præsentation, der taler direkte til dine kunders behov
Overkomme sceneskræk
Blive mentalt klædt på til en lederstilling
Bive endnu bedre til at tackle konfliktende samtaler
Få teknikker til at skabe den gode kommunikation i enhver situation
Finde en ny vej efter en afskedigelse, konkurs eller lignende
Få sat fokus på hvem du er, hvad der giver mening for dig, og hvordan du gør en forskel
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Få lavet en disposition for din e-bog omkring dit produkt
Få udfordringerne på plads i forhold til eksempelvis driftsform, hjemmeside og
markedsføringstekster
Få skabt enkle systemer, der gør dit liv lettere
Få 100 % styr på dine næste skridt i din business og din markedsføring
Andet...

En skræddersyet trin for trin plan
For at du kan få et så optimalt udbytte som muligt, får du før VIP-Dagen tilsendt et spørgeskema,
som du udfylder og sender retur til os, så vi kan sættes os godt ind i din situation og problematik
inden vi mødes. I løbet af VIP-dagen lægger vi sammen en præcis og skræddersyet trin for trin plan,
der hjælper dig med at udtrykke og leve din passion og dit livsformål fuldt ud.

Du får derudover:
Skabeloner og checklister tilpasset og skræddersyet til dit brug
2 x 30 min. opfølgningssamtaler over Skype

Du spare en masse tid og hovedbrud og får sat spot på det, der er din særlige evne og potentiale. Du
finder ud af, hvordan du bruger din tid optimalt på det, der giver resultater både her og nu og på den
lange bane.
Det er tit kun små ændringer, der skal til og med et fokus på 20/80-reglen, der betyder 20 procents
opmærksomhed og indsats på de af dine kernekompetencer, der giver dig 80 procents afkast. Når
det føles let, sjovt og berigende, spreder din energi sig på alle områder af dit liv, og du får en
oplevelse af at alting falder på plads i forhold til en større orden.
Er du klar til at komme ud af trædemøllen, knokleriet og et manglende overblik, og i stedet lade
de positive hændelser og følelsen af flow integrere sig i dit liv?

Pris:
Prisen er kr. 9.997 ekskl. moms og inkl. forplejning for en hel dag kl. 10-16.30
Prisen er k.r 6.797 ekskl. moms og inkl. forplejning for en halv dag kl. 10-13
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Kontakt os HER for en gratis og uforpligtende snak om dine muligheder.

En VIP-dag til dig, der er klar til at få din dagligdag til
- at give mening på et større plan
- at gøre en forskel med det du brænder for
- at blive husket alene for den du er

(FlexBiz Partner)
Danshøjvej 52 B, DK-2500 Valby
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