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”Det motiverende team” - seminar
Et insigtsfuld og moderne seminar, hvor man krydrer det traditionelle
møde med indsigtsfuld og motiverende træning.
Seminar hvor insigten belyser den nuværende situation, med udvikling
af nye metoder til at arbejde mere motiverende i teams.
Seminar
Inspirere ofte det tankesæt og de holdninger vi sidder med, hvis seminaret er motiverenden, er
det vi sidder tilbage med ofte også motiverende følelser, især hvis man få tips og tricks med i
form af træning, så får man lyst til at handle på opgaverne man får med.

”Det motiverende team” Temaet
Er et delelement i motiverende ledelse, herunder kommer vi i berøring med:
• Personlighedstyper/roller
• Teamets skjulte rolle og adfærd
• Potientielle team udfordringer ift. motivation
• Tiltag for at fremme motivationen
• Emner til viderudvikling af motivation i teamet

Detaljerne omkring Seminar
Mennesker skaber resultaterne i virksomheden, ikke systemer
og metoder, derfor er det en fordel at have indsigtsfuld og
motiveret mennesker i virksomheden.
Hvad indgår i seminaret
• IEQ Proffesionel typetest på hver teamdeltager, beskrivelse af typen
og hvordan man indgår i teams, kommunikere, hvad der driver typen
og hvordan typen motiveres etc. (43 sider rapport)
• IEQ Proffesionel teamtest (10 siders rapport)
• Opgaver og træning
• 1 ½ timers opfølgning (med leder)
Tid, sted & bookning
Står virksomheden selv for, dog koordineres og planlægges der efter hvad
der er mest hensigtsmæssigt for selve seminaret.
Ønsker man Motivation Management står for sted og fortærring aftales
dette separat.
Før seminaret
• Agenda fastsættes
• Invitation og kommunikation til team aftales
• Online testlinks fremsendes til teamdeltagerne
• Der aftales med virksomheden og/eller kontaktpersonen hvilke
redskaber der skal benyttes (projekter, materialer etc)
Bookning af seminar
Info@motivationmanagement.dk

Priser på Seminar:
½ dags seminar (10 personer a 4 timer) 17.500 dk
1 dags seminar (10 personer a 7 timer) 31.000 dk
For ekstra deltager 1500 dk. Person
Priserne er ex. moms, lokaler, fortærring og kørsel
uden for storkøbenhavn.
.

