KURS

Gjennomføreren

MARIANNE DANIELSEN – RÅDGIVER OG PROSESSLEDER
Er du entreprenør og går med planer du ikke får igangsatt? Har du utfordringer
på jobb du ikke vet hvordan du skal håndtere? Er du prosjektleder og trenger
effektive verktøy for gjennomføring med teamet ditt? Går du med en idé som
bare venter på å bli satt ut i live, men du vet ikke helt hvor du skal starte? Er du
kanskje en aspirerende gründer?
Det trenger ikke være vanskelig – det handler bare om å legge en plan som lar
seg gjennomføre av deg.
Da trenger du Gjennomføreren. Gjennom kurset får du de nødvendige
verktøyene du trenger for å nå målsetningene dine, uansett hva de er. Kurset
tar tak i din konkrete utfordring/målsetning og ved hjelp av enkel metodikk og
selvinnsikt vil du, i løpet av de to dagene, komme opp med en plan, med dertil
tilhørende aktiviteter, som vil hjelpe deg å nå målet ditt. Vi fokuserer på din
målsetning, den faktiske handling og gjennomføring av din plan.
Kurset er av en miks av forelesning, øvelser, gruppearbeid og egentrening. Som
deltager vil du bli ansvarliggjort i form av å levere en dokumentasjon av planen
din. I tillegg vil det være et oppfølgingsmøte etter ca. 4 måneder for å avsjekke
fremdrift.
Gruppen som går sammen på kurset vil også fungere som nettverk/
støttespillere for den enkelte, med gjennomføring som overordnet mål.
Du vil erfare at du vil både inspirere og bli inspirert av de andre på kurset.
Kurset holdes av Marianne Danielsen. Marianne har gjennomføring,
konkretisering og måloppnåelse som sine viktigste mantraer i sin daglige drift
av Engasjert Byrå. Hun har vært veileder for flere gründervirksomheter, Take-Off
og Venture Cup. Hun har også vært rådgiver og mentor for flere privatpersoner
og har flere styreverv. I tillegg praktiserer hun NLP som metodikk i sine kurs.
Marianne har erfaring med at økt aktivitet og faktisk handling alltid gir
resultater.
Marianne Danielsen jobber blant annet med kunder som Danica Pensjon, DNB,
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- Siviløkonom
- Forretningsutvikler
- Merkevarebygger
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Prosesser:
Workshops (hvordan nå målsetninger)
Foredrag
Motivasjonsprosesser
Kurs: Gjennomføreren
Kurs: Ambassadørutvikling
Verdiprosesser
Merkevarestrategi
Kommunikasjonsstrategi
Konkurransestrategi
Sponsorstrategi

”Det handler om tankesett
og viljestyrke. Initiativ og
gjennomføringsevne”
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