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SIDDER DU I NETVÆRK?
SÅ REJS DIG OP!

VÆRDI MED VILJE ER ET DYBDEGÅENDE FORLØB FOR DIG,  

DER VIL VÆRE EN MERE AKTIV, BEVIDST & STRATEGISK NETVÆRKER.

Du får styrket dine kompetencer indenfor kommunikation og adfærd.

Du lærer dig selv bedre at kende - & opnår større sammenhæng i dit personlige brand.

Du ved, hvordan du arbejder efter din helt egen netværksvision.

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

Du bliver en bedre og mere bevidst udgave af dig selv - & en knivskarp netværker.

Du ved, hvordan du skaber værdi - for andre og for dig selv.

Og du gør det med vilje.

 10 netværkere
 2 trænere

12 rater á kr. 1.700,-  eks. moms

 1 Garuda FokusProfil + 1:1 samtale
 7 møder á 3 timer
 2 arrangementer

D
E

T
 F

Å
R

 D
U

 U
D

 A
F

 D
E

T

”Super godt og banebrydende koncept som virkelig skaber værdi for os 
deltagere og er en nytænkning, der på fornem vis kombinerer personlig 
udvikling og forretningsudvikling, og udvikling af nye kompetencer og  
værktøjer i netværksarbejdet” 

Lone Aagaard, Indehaver af KOMMITMENT International



VÆRDI MED VILJE  
TAGER NETVÆRK ET STEP OP
& FLERE SPADESTIK DYBERE

- PÅ SAMME TID

TRÆNER: DORTHE HANSEN CARLSEN

TRÆNER: KASPER GERDSEN

– er skuespiller & har derudover diplom i ledelse. 
Træningen i kommunikation, lederskab 
og personlig gennemslagskraft er sammensat af 
29 års hardcore praktiske skuespillerkompetencer
– kombineret med en anerkendende tilgang, 
værktøjer fra systemisk coaching, narrativ teori,  
jysk snusfornuft og humor.

www.hansencarlsen.dk • 29 43 35 41 

– er proces-  og ledelseskonsulent. 
Oprindeligt uddannet i forsvaret og har siden 2007  

arbejdet intensivt med at udfordre og udvikle  
mennesker. Træningen omkring netværk og relationer  

er udviklet sideløbende med over 170 afviklede  
netværksmøder for erhvervsfolk. 

Derudover 12 års undervisningserfaring
og et par dårlige vittigheder.

30 91 79 12 • www.gerdsen.nu

VIDEN ER MAGT,  
MEN KUN OMSAT MED VILJE GIVER DET VÆRDI
SE MERE HER: WWW.VAERDIMEDVILJE.DK


