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”Ja tak, jeg vil med!”

Et udfordrende vækstforløb for indehavere  
med flair for selverkendelse



Forestil dig hvor mange af dine ønsker 
du kan få opfyldt i din virksomhed:  

hvis du afsætter tre timer hver anden uge i løbet  
af fire måneder – sammen med os og andre  
indehavere som dig? 

hvis du får sparringspartnere, der er fulde af  
potentiale ligesom dig?

hvis du får forandringsværktøjer hos os og vores  
nytænkende super enkle måde at få tingene til  
at ske på?

Vil du fortsætte som du plejer?
Eller finde dit sande lederskab  
og forandre din virksomhed!

Stress • Medarbejderproblemer • Manglende fokus • Flaskehalse • Udbrændthed • Træthed

•

•

•

Et vækstforløb udviklet i samarbejde med Mindtime.



” Flyt det menneske, du står

 overfor, en lille smule hver gang.

 – Også når det er dig selv ”

       Allan Søberg & Torben Eskildsen, Intension

Et vækstforløb udviklet i samarbejde med Mindtime.

7 afgørende
forandrings-
faktorer

•	 Vær	del	af	et	undervisningsforløb	med	høj	energi	
•	 Få	træning	fra	nytænkende	undervisere		
•	 Bliv	udfordret	på	dine	vaner	og	skab	vækst
•	 Få	styr	på	stress	og	kostbar	spildtid	
•	 Indfør	forandringer	undervejs	mellem	modulerne
•	 Brug	hands-on	værktøjerne	i	dagligdagen
•	 Bliv	en	glad,	stolt	og	skabende	leder

Kvit de dårlige mønstre og skab en positiv udvikling med Intensions vækstkursus !



kom med og bliv en glad,  
stolt og resultatskabende leder

Vil du fortsætte som du plejer?
Eller finde dit sande lederskab  
og forandre din virksomhed!

Stress • Medarbejderproblemer • Manglende fokus • Flaskehalse • Udbrændthed • Træthed Færre flaskehalse • Bedre planlægning • Orden • Work balance • Mentalt overskud • Loyale medarbejdere • Tilfredse kunder • Bedre økonomi • Succes • Glæde • Mere frihed

*Dato og tidspunkt for hver enkelt mødegang fås i det  
supplerende materiale eller ved henvendelse til Intension. 

Modul 1: Boost din forandringsstyrke og bliv powerfuld  
•	 Få	ny	forståelse	for	din	lederrolle		og	dine	mønstre		
•	 Formulèr	dine	forandringsønsker	og	tilfør	ny	kraft	
•	 Tilegn	dig	hands-on-værktøjer	og	flyt	virksomheden
•	 Forstå	hvad	der	forhindrer	og	skaber	vækst
•	 Oplev	teori	og	mental	træning,	der	giver	styrke,		
	 flow	og	balance	
	
Modul 2: Boost din kommunikation og brems konflikterne 
•	 Kommunikèr	dig	til	mere	positiv	og	effektiv	drift	
•	 Forstå	konflikternes	kerne	og	hvordan	du	mindsker	dem
•	 Lær	at	bruge	interne	konflikter	til	vækst	og	udvikling	
•	 Lær	at	lytte	aktivt	med	større	nærvær	og	fokus	
•	 Træn	dig	selv	i	at	komme	”hel”	igennem	konflikter

Du får:

8 modegange à  

3 timer fordelt 

på 4 moduler

Et vækstforløb udviklet i samarbejde med Mindtime.



 

Modul 3: Boost dine medarbejdere og
uddeleger med succes
•	 Tiltræk	interesserede	og	ansvarsbevidste	medarbejdere
•	 Lær	at	skabe	medarbejdere,	der	løser	opgaven	
•	 Træn	og	skab	succes	med	uddelegering
•	 Træn	medarbejder-motivation	gennem	samtale
•	 Giv	den	fuld	kraft	på	udvikling	af	medarbejderne

Modul 4: Boost din struktur og orden – og bliv fri
•	 Få	styr	på	stress,	afbrydelser	og	dårlig	planlægning
•	 Ryd	op	og	nå	dine	forandringsønsker
•	 Indfør	smartere	arbejdsgange
•	 Mål	og	vis	dine	successer	frem	
•	 Velkommen	til	glade	kunder	og	medarbejdere

Færre flaskehalse • Bedre planlægning • Orden • Work balance • Mentalt overskud • Loyale medarbejdere • Tilfredse kunder • Bedre økonomi • Succes • Glæde • Mere frihed

*Dato og tidspunkt for hver enkelt mødegang fås i det  
supplerende materiale eller ved henvendelse til Intension. 

Mere
arbejdsglaede

Hver dag !
Tid til 

mig selv

Ryd op
NU !

HUSK !

Uddelegér

opgaver...

” Brug intuition og hjerte til at  skabe vækst og overskud ”                     Allan Søberg, Intension

Et vækstforløb udviklet i samarbejde med Mindtime.



” Flyt det menneske, du står

 overfor, en lille smule hver gang.

 – Også når det er dig selv ”

       Allan Søberg & Torben Eskildsen, Intension

Mere struktur • Bryd dårlige mønstre • Bedre balance • Større arbejdsglæde • Mentalt overskud • Udvikling • Engagerede medarbejdere • Bedre bundlinie • Overskud • Glæde

Et vækstforløb udviklet i samarbejde med Mindtime.

Datoer og pris
Datoer,	tid,	sted,	pris	og	yderligere	detaljer	om	
vækst-forløbet	får	du	i	det	supplerende	materiale	
eller	ved	henvendelse	til	Intension.	

Tilmelding
Vil	du	med,	skal	du	udfylde	tilmeldingsformularen,	
som	du	enten	har	fået	udleveret	eller	kan	finde	til	
print	eller	online	udfyldelse	på:
www.intension.dk/kurser

Du	kan	også	tilmelde	dig	og	få	svar	på	evt.	
spørgsmål	ved	at	kontakte	Allan	Søberg	fra
Intension	på	telefon 22956755 eller	mail:
allan@intension.dk

Åbningstider
Mandag	-	torsdag												 kl.	8:00	-	16:00
Fredag																											 kl.	8:00	-	13:00

”Ja tak, jeg vil med!”

Tlf.	74	62	34	40		•		Fax	74	62	03	25	
mail@intension.dk		•	www.intension.dk

Kvit de dårlige mønstre og skab en positiv udvikling med Intensions vækstkursus !
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Sådan sikrer du dig en plads!

Hands-On-Vækstforløbet	ledes	af	Allan	Søberg	
og	Torben	Eskildsen,	Intension	A/S.	Vi	har	i	
samarbejde	med	Mindtime	samlet	det	bedste	
af	vores	viden	og	erfaringer	i	økonomisk	ledelse,	
drift,	personlig	udvikling	og	forandring.	Vores	
styrke	er	åbenhed,	nærvær	og	klar	tale.		

Den	største	tilfredsstillelse	for	os	er,	når	en	
indehaver	ændrer	dårlige	vaner	og	mønstre		
både	til	personlig	og	økonomisk	vækst.




