
Sidder du i Netværk?

- Så rejs dig op!

Kom i gang med at skabe værdi i - og igennem - dit netværk

Lone  Aagaard
Indehaver, KOMMITMENT International  

 
"  Super godt og banebrydende koncept,  

som virkelig skaber værdi for os deltagere

 og er en nytænkning,  der på fornem vis 

kombinerer personlig udvikling  med udvikling af 

nye kompetencer og værktøjer i  netværksarbejdet"

”Mit forløb på Værdi Med Vilje har været super fedt og lærerigt. 

Det har givet mig meget læring personligt - 

men også omkring netværk og om min virksomhed.

Dorthe og Kasper er virkelig sprudlende og spændende personer 

Der går ikke en gang uden at vi både smiler og griner, fordi der er 

en super god dynamik - samtidig med at det er super seriøst. 

En anden ting er, at den lille gruppe gør, at man får et rigtig godt 

kendskab til hinanden. Og man kommer meget ind på livet af 

hinanden, fordi folk tør lukke op i en mindre gruppe.

Alt i alt en fed oplevelse at være med på holdet hos Værdi med Vilje”

Trine Hansen
Ejer, Party In A Box

 



START-PAKKEN1

TT38 Personprofil + 1 :1 FeedbackSamtale

NetværksKompetenceHjul

Værdiskabelse

- som du gennemfører  inden første

samling :

"HVAD"1

Netværkets Formål, Faser og Former 

- introducerer Netværkskompasset  

  Du udforsker dit ståsted og finder

fodfæste .

"HVORFOR"2

Vison og Strategi i networking

- går dybere i netværksvisionen .

  Du bliver skarpere på , hvor du vil hen .

 

"STRATEGISK NETWORKING"3

Handlingsplaner og Bump på vejen

 - sætter fokus på handlingsplaner

    Du finder vejen til målet . 

 

 

FELTARBEJDE
-   med stillede opgaver.

 

"HVEM"4

 Genkend Typen og Personlig
Branding 

  Kommunikation og Adfærd 

  Du bliver klogere på din egen - og andres .

 

 

"HVORDAN"5

HURRA ! & Hvad Nu?... 

  NetværksEtik og Pitch   

  Du træner og er tæt på mål . 

 

Alt for mange
får for lidt.. 

...ud af at netværke

FELTARBEJDE
-   med stillede opgaver.

 

S K A B  VÆ R D I  M E D  V I L J E  

FELTARBEJDE
-   med stillede opgaver.

 

FELTARBEJDE
-   med stillede opgaver.

 

I Værdi med Vilje sætter du retning for dit NetværksArbejde 

Du styrker dine kompetencer i Kommunikation & Adfærd 

Du ved, hvordan du sætter dine talenter i spil

Du får værktøjer, der sætter dig i stand til at arbejde strategisk i netværk

Du træner din færdigheder i felten 

Du mestrer kunsten at Skabe Værdi - for andre - og for dig selv

& Du gør det med Vilje

 

5 samlinger

max 10 deltagere pr Klynge

9.995,- ex moms

NYSGERRIG?

så ring

       Kasper:  30 91 79  12 

Dorthe: 29 43 25 41

Vi glæder os ti
l at høre

 fra dig!


