
 

         

  

Virksomhedspakker 

Strategipakke 

Formål 
Strategiforløbet har til formål at præcisere, formuleret og kommunikeret 
virksomhedens strategi samt sikre at mennesker er en del af planstrukturen.  

Udbyttet 
Styrke kommunikationen og forventningerne til virksomhedens 
ledere/medarbejdere.  Synliggøre og præcisere performance samt 
resultater. 

Målgruppe 
Lederteams 

Forudsætningen 
Adgang til allerede eksisterende strategimateriale og nøglepersoner til 
forløbet. 

Værktøjer  
Standardplanstruktur i PP form med øje for sideløbende 
kommunikationsproces. 

Forløb 
Hele strategiforløbet skræddersyes til den enkelte virksomhed, indeholdende: 

• Planlægning 
• Strategiseminar 1 dg 
• 2 x halve opfølgningsdag med lederteamet 
• kommunikationsplan 
• koordinering og kommunikation 

Kursussted 
Kursussted bør aftales og ikke incl. prisen. 
 

Prisen 
Standardforløb for ledergruppe på 5 personer, med ovenstående forløb: 
  
50.000 dk ex. moms 

 
 

  



 

         

 

Motiverende ledelses pakke 

Formål 
Træne lederteamet i motivende ledelse samt læren om menneskelig indsigt i 
sig selv og sit team. 

Udbyttet 
Styrke sine lederevner, autensitet, selvindsigt, kommunikationsevner samt 
navigationen mellem mennesker. Lære at forstå andre mennesker og 
derved få færre ledelses udfordringer. 

Målgruppe 
Ledere der ønsker at styrke deres menneskelige lederskab. 

Forudsætningen 
At man ønsker udvikling af sit lederskab. 

Værktøjer  
• Planstruktur/overblik 
• Kommunikationsværktøjer 
• Typologiværktøj (enneagrammet) 
• Processer 
• Motivation/coaching 

Forløb 
Hele forløbet tilpasse lederteamet og de rammer der er sat herom. Proces og 
tidsplaner planlægges iforhold til projektets størrelse. 

Kursussted  
Kursussted aftales ved indgåelse af aftale og er ikke indberegnet i prisen. 
 

Prisen 
Priserne starter ved 55.000 dk eks. Moms for 3 kursus dage samt 1 individuel 
samtale for 5 personer. 

  



 

         

Salgskursus pakke 1 + 2 

Formål 
Lære at sælge sig med Enneagrammet, have fokus på persontyper og 
relationer. 

Udbyttet 
Styrke det menneskelige og værdiskabende salg igennem relationer samt 
indsigt. 

Målgruppe 
Alle virksomheder der ønsker at styrke salget . 

Forudsætningen 
At man ønsker at tage udgangspunkt i mennesket. 

Værktøjer  
Enneagramteorien er baseret på ”Enneagrammets Visdom”, udgivet af ”the 
enneagram insitute”. 
I uddannelsesforløbet er elementer samt øvelser fra  salgsteknikker, NLP, 
Konigitive teori, Motivation samt vanerbrydning. 

Forløb 
Hele salgsforløbet tilpasse salgsteamet og dagligdagen herom. 

Kursussted  
Kursussted aftales og derfor ikke incl. prisen. 
 

Prisen 
6 måneders enneagram udvikling a 6 kursusdage (10 personer) : 85.000 dk 
12 måneders enneagram udvikling a 12 kursusdage (10 personer): 158.000 dk 
Priserne er ex. Moms. 
  



 

         

Enneagram Pakke 1 + 2 + 3 

Formål 
Lær og brug enneagrammet effektiv og praktik i virksomheden.  

Udbyttet 
Når virksomheden vælger at implementere enneagrammet i en proces , får 
man løst mange af de menneskelige udfordringer der ligger gemt i 
virksomheden og dette spare penge for virksomheden. 

Målgruppe 
Alle virksomheder der har lyst til at styrke samt arbejde med den menneskelig 
indsigt. 

Forudsætningen 
At men er ved mennesker er HUMAN CAPITAL og dem der tjener pengene 
virksomheden.  At man yderligere ønsker at fokusere på menneskers 
motivation. 

Værktøjer  
Enneagramteorien er baseret på ”Enneagrammets Visdom”, udgivet af ”the 
enneagram insitute”. 
I uddannelsesforløbet er elementer samt øvelser fra  NLP, Konigitive teori, 
Motivation samt vanerbrydning 

Forløb 
Hele Enneagram forløbet kan strække sig over 6 eller 12 måneder, hvor der 
er kursus 1 gang om måneden med lære af værktøjet, opgaver og 
opfølgning. 
Alle forløb er beskrevet og planlagt i proces med løbende opfølgning. 

Kursussted samt tid 
Kursussted aftales separat og ikke incl. prisen 

Prisen 
Konsulent pr. måned for 5 dage i min. 6 måneder: 45.000 dk pr. måned 
6 måneders enneagram udvikling a 6 kursusdage (10 personer) : 85.000 dk 
12 måneders enneagram udvikling a 12 kursusdage (10 personer): 158.000 dk 
Priserne er ex. Moms. 
 
 

  



 

         

Hyr en fast udviklingskonsulent eller Coach Pakke 1+2+3 

Formål 
En ekstern udviklingskonsulent, kan løbende udvikle dine medarbejdere og 
sikre menneskelig fremdrift. 

Udbyttet 
Virksomheden betaler kun for de timer konsulenten er til stede og da 
konsulenten er ekstern er man i stand til en større sparring, udvikling samt 
innovation. 

Målgruppe 
Alle virksomheder der har lyst til at udvikle løbende i virksomheden. 

Forudsætningen 
Virksomheden har fokus på mennesker og performance. 

Opgaver 
• Lederudviklingsopgaver 
• HR udviklingsopgaver 
• Salgsudviklingsopgaver 
• Stress og sygdoms forbyggelse 
• Trivselsopgaver 
• Motivation og performanceopgaver 
• Enneagram implementering 
• Træning af leder onsite 
• Generellet menneske udviklingsopgaver 

Sted 
Alt foregår i virksomheden 

Prisen 
1 dag om måneden i virksomheden: 15.000 dk 
2 dage om måneden i virksomheden: 25.000 dk 
5 dage om måneden i virksomheden: 45.000 dk 
Priserne er ex. Moms samt baseret på min. 6 måneders samarbejde. 
 

  



 

         

Intensive enneagram rejser f.eks.”Dubai” pakke 

Formål 
Intensiv og teamorienteret enneagram træning 

Udbyttet 
Når virksomheden vælger at implementere enneagrammet i en proces , får 
man løst mange af de menneskelige udfordringer der ligger gemt i 
virksomheden og dette spare penge for virksomheden. At træne intensivt i 5 
dage giver teamet ro til at få maximal udbytteat træningen. 

Målgruppe 
Alle virksomheder der har lyst til at styrke samt arbejde med den menneskelig 
indsigt. 

Forudsætningen 
At man har lyst til at udvikle HUMAN CAPITAL og dem der tjener pengene 
virksomheden.  Samt ønsker at fokusere på menneskers motivation. 

Værktøjer  
Enneagramteorien er baseret på ”Enneagrammets Visdom”, udgivet af ”the 
enneagram insitute”. 
I uddannelsesforløbet er elementer samt øvelser fra  NLP, Konigitive teori, 
Motivation samt vanerbrydning 

Forløb 
Udviklings forløbet starter med planlægning, 5 enneagramdage i Dubai, 
samt opfølgning man aftaler efterfølgende. 

Kursussted 
Sted kan være Dubai, 5 dage med træninger og oplevelser samt bespisning 

Prisen 
Estimat på prisen pr. Person. 19.995.00 dk ex. Moms. 
Her tages forbehold for perioden og uforudsete anliggender, destination 
Dubai kan ændres efter kundens ønske, priserne ændres og tilpasses 
derefter. 
 


