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- FOR DIG DER VIL VIDERE!
BLIV MASTER I BUSINESS LEDELSE
Byg videre på de værktøjer som du lærte på Business Leder Uddannelsen
eller din uddannelse som NLP Business Practitioner fra et anden International anerkendt uddannelsessted.
Få opfrisket og skærpet de redskaber du allerede har, udviklet dem og tilføjet flere som kan give dig nye handlemuligheder, gøre dig mere effektiv
og resultatskabende i din hverdag som leder.

DIT UDBYTTE EFTER UDDANNELSEN
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Du er en endnu større
og stærkere rollemodel
for dine medarbejdere,
kollegaer og dine omgivelser, så de i højere
grad vil følge dig af lyst
fremfor nød.

Du er en endnu
dygtigere motivator
og inspirator for dine
medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere, og du vil altid
efterlade dem med
mere energi og gejst.

Du er mere handlingsorienteret og er en
bedre og mere fleksibel problemknuser.

Du er knivskarp til
at bryde barrierer,
vende blokeringer til
muligheder, og derigennem skabe endnu
bedre resultater.

Du er en stærkere og
mere indflydelsesrig
kommunikator, da
du altid tilpasser din
kommunikation til
målgruppen og
situationen.
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Du er endnu dygtigere
til at påvirke din egen
og andre menneskers
tilstand, tankegang og
adfærdsmønstre.

Du har endnu flere
værktøjer til at hjælpe
dine medarbejdere
med at anskue situationer fra flere sider og
dermed nuancere
opfattelsen. Det giver
dem mulighed for at
træffe bedre beslutninger og handle mere
hensigtsmæssigt.

Du har mere personlig
gennemslagskraft
og har lært at ”sætte
dig op” til vanskelige
samtaler, vigtige præsentationer, forhandlinger, møder etc.
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Du kan afkode andres
successtrategier og
dermed skabe hurtigere succes for dig
selv og andre.

Du er mere selvsikker og har øget dit
selvværd som leder.
Dette betyder at du
ser ubegrænset muligheder for resten af
dit private og professionelle liv.
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OVERBLIKKET

MODUL
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Master coaching &
team coaching

Modeling &
successtrategier

Personlig power &
gennemslagskraft

Sprogmønstre &
strategisk kommunikation

Eksamen og
certificering

Mandag – onsdag
12. – 14. september 2016

Tirsdag – onsdag
4. – 5. oktober 2016

Tirsdag – onsdag
1. – 2. november 2016

Tirsdag – onsdag
1. – 2. december 2016

Torsdag – fredag
12. – 13. januar 2017

Netværksgruppemøder
– træningsperiode med min. 4 netværksmøder
For at integrere teorien og værktøjerne som du har lært på
uddannelsen, skal du mødes med de andre deltagere på
uddannelsen minimum 4 gange i løbet af uddannelsesperioden.
Netværksgruppemøderne aftales individuelt.

Modeling projekt
Fra modul 2 til modul 5 skal du sammen med en anden deltager lave dit eget
Modelingprojekt og derfor skal der påregnes hjemmearbejde i denne periode.
Det gennemsnitlige antal timer for et Modeling projekt ligger på ca. 8-12 timer.
Hvad er Modeling?
Modeling er en avanceret metode til at tilegne sig viden og færdigheder fra
Best Practice, så du kan løse problemer, udvikle dig hurtigere og ekspandere
dine muligheder som leder. Det vil blive en del af din måde at lære på i hverdagen.
At arbejde med modeling giver desuden en endnu dybere forståelse af,
hvorledes værdier, overbevisninger, kompetencer og adfærd hænger sammen.

I N D H O L D E T PÅ U D DA N N E L S E N
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MODUL 1 – MASTER COACHING
& TEAM COACHING

MODUL 2 – MODELING &
SUCCESSTRATEGIER

MODUL 3 – SPROGMØNSTRE &
STRATEGISK KOMMUNIKATION

t /
 ZF FMFNFOUFS BG QFSTPOUJMQBTTFU LPNmunikation med udgangspunkt i de metaprogrammer, der fungerer som filtrer,
og styrer vores adfærd, samt tanker og
oplevelser. Fokuspersonen vil føle sig
bedre forstået, selv forstå bedre, føle sig
mere motiveret og have lettere ved at
tage beslutninger.

t .
 FE.PEFMJOHLBOEVBGLPEFSBOESFPH
egne successtrategier og anvende dem
i andre situationer, og derved opnå lignende resultater. Uanset om det gælder evnen til at lede andre mennesker,
sælge et budskab, lære noget nyt eller
motivere dig selv.

t 0
 QUJNFS EJO FWOF UJM BU TMHF JEFFS NFE
strategisk kommunikation som inkluderer
Milton modellens forudsættende sprog,
samt nuanceret forebyggelse af misforståelser eller indvendinger, samt indvendingshåndtering med forskellige former
for perspektivskifte og fokusskifte

t )FSPQTUBSUFTEJU.PEFMJOHQSPKFLU

t - SFOSLLFBSHVNFOUBUJPOTUFLOJLLFSPH
måder at skifte perspektiv, som kan påvirke andres opfattelse og beslutninger.

t $
 PBDIJOH J GMFSF EJNFOTJPOFS TPN JOLMVdere metakommunikation, flere motivationsstrategier, flere metoder til barrierehåndtering og planlægning, samt nye
værktøjer til konflikthåndtering.
t 5 FBNDPBDIJOHNFEBOWFOEFMTFBGTUSBUgier fra genier som fx Disney og Mozart.
Her lærer du at facilitere en proces, der
vil give et team mere klarhed og langt
bedre resultater.

I N D H O L D E T PÅ U D DA N N E L S E N
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MODUL 4 – PERSONLIG POWER
& GENNEMSLAGSKRAFT

MODUL 5 – EKSAMEN
& CERTIFICERING

t %
 FU OTUF OJWFBV Q¶ QSTFOUBUJPOTUFLnik, hvor flere virkemidler tages i brug bl.a.
valg af hjælpemidler, preframing, metaforer/analogier, interventioner og måder
at aktivere tilhørerne. Formålet er at minimere indvendinger, skærpe forståelsen,
maksimere motivationen og optimere
resultatet.

Uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med internationale NLP standarder
PH FS HPELFOEU BG 5IF 4PDJFUZ PG /-1 PH
Richard Bandler (grundlæggeren af NLP).
Den endelige certificering, der foregår på
sidste modul, består af en skriftlig prøve, et
Modeling projekt, der afleveres på sidste
modul og en praktisk prøve, hvor deltagerne
skal lave et forandringsarbejde på en deltager eller en gæst der bliver inviteret ind på
sidste dag af uddannelsen.

t - SBUTUZSLFEJUFHFU.JOETFUPHPQUJNFSF
din egen tilstand inden at du skal performe
og præsentere foran andre mennesker.
.

4PNFUUJMMHUJMVEEBOOFMTFOLBOEFSCFTUJMles et certifikat, der personligt er underskrevet
af Richard Bandler (grundlæggeren af NLP).
Dette certifikat koster kr. 1.500,- ekskl. moms
og kan bestilles ved tilmelding til uddannelsen eller undervejs i forløbet.

UNDERVISERE

MARTIN BROGA ARD

CLAUS MARKMANN

Partner i Markmann Training

Direktør og ejer
af Markmann Training

5JMIWFSEBHBSCFKEFS.BSUJONFE
coaching og undervisning indenfor
det professionelle erhvervsliv.

KORT CV & ERFARING
· Mere end 20 års ledelseserfaring i roller
som fx konceptchef, drift og udviklingschef, produktchef, områdechef, daglig
leder
· Mere end 15 års erfaring med træning af ledere og undervisere
· Mere end 10 års erfaring med businesscoaching samt støttende og motiverende samtaler
· Martin har undervist mere end 10.000 indenfor det professionelle erhvervsliv
· Mere end 10 års erfaring som virksomhedsejer
r'BTUUJMLOZUUFUHTUFVOEFSWJTFSGPS4ZEEBOTL6OJWFSTJUFU

UDDANNELSER & CERTIFICERINGER
r$FSUJGJDFSFU/-1NBTUFSPHUSOFSIPT3JDIBSE#BOEMFS5IF4PDJFUZPG/-1
r$FSUJDJGFSFU&YFDVUJWF$PBDIIPT5IF$PBDIJOH$PNQBOZ
r$FSUJGJDFSFU4QPSUT1FSGPSNBODF$PBDIIPT$PNF-FBSOJOH
r$FSUJGJDFSFUJ-BOHVBHFBOE#FIBWJPS1SPGJMJOH -"1 IPT4VDDFTT4USBUFHJFT
r$FSUJGJDFSFUIPT5IPNBT*OUFSOBUJPOBMJ11"41"4ZTUFN %*4$
r$FSUJGJDFSFUQ¶#VTJOFTT-FEFSVEEBOOFMTFOIPT$POOFDUJPO.BOBHFNFOU"4
r$FSUJmDFSFUVOEFSWJTFSWFE4"'& 4"54 %*' "5803, &850 18$*OUFSOBUJPOBMNn

Udover den daglige ledelse af MarkNBOO5SBJOJOH BSCFKEFS$MBVTJIWFSEBgen med ledertræning, ledersparring,
salgstræning, samt personlig coaching.

KORT CV & ERFARING
· Mere end 10 år som virksomhedsejer.
· Mere end 20 års erfaring med salg & ledelse.
· Mere end 15 års erfaring med undervisning & formidling.
r$MBVTIBSVOEFSWJTUNFSFFOENFOOFTLFSPHDBEBHF
indenfor det professionelle erhvervsliv.

UDDANNELSER & CERTIFICERINGER
r$FSUJGJDFSFU/-1USOFSIPT3JDIBSE#BOEMFS5IF4PDJFUZPG/-1
· Hypnose Practitioner hos Richard Bandler, Paul Mckenna og John Lavalle.
r$FSUJGJDFSFU/-1.BTUFS1SBDUJUJPOFSWFE3JDIBSE#BOEMFS
r$FSUJGJDFSFU/-11SBDUJUJPOFSWFE3JDIBSE#BOEMFS
· Graduate fra Leadership Academy hos Anthony Robbins
· Hjælpetræner og assistent hos Anthony Robbins
r$FSUJGJDFSFU(PBM.BQQJOHUSOFSIPT#SJBO.BZOF
r$FSUJGJDFSFU/-1.BTUFS1SBDUJUJPOFSIPT.JDIBFM/SCZ
r$FSUJGJDFSFU/-11SBDUJUJPOFSIPT.JDIBFM/SCZ
r$FSUJGJDFSFUIPT5IPNBT*OUFSOBUJPOBMJ11"41"4ZTUFN %*4$

Den samlede investering for uddannelsen er kr.
29.995,- ekskl. moms.
Investeringen inkluderer alt kursusmateriale, underWJTOJOHGPSEFMUQ¶NPEVM²EBHF NPEVMFS²
EBHF OFUWSLTNEFS TLSJGUMJHQSBLUJTLFLTB-

INVESTERINGEN

men samt dansk certifikat.
Hvis du ønsker et internationalt certifikat, vil der
være en ekstra investering på 1.500 kr. ekskl. moms
pr. person.
Forplejning for alle 11 dage er kr. 6.160 ekskl. moms.
Forplejningen inkluderer morgenmad, sund & lækker frokostbuffet, snacks, frugt, kage, samt kaffe,
the, vand m.m.

STED &
TILMELDING

&UFLTLMVTJWUPHVOJLUTUFEJ4UPSLCFOIBWO
Nærmere information følger.
TILMELDING OG YDERLIGERE OPLYSNINGER
,POUBLU.BSLNBOO5SBJOJOHQ¶
claus@markmanntraining.dk eller på
UFMFGPO

.BSLNBOO5SBJOJOH
Hyldestykket 7
2970 Hørsholm
markmanntraining.dk

