KURS

Kunsten å
markedsføre
seg selv
KURS I PERSONLIG MERKEVAREBYGGING
Du har allerede har en merkelapp knyttet til deg som person enten du liker det
eller ikke. Menneskene rundt deg har en oppfatning av hvem du er og hva du
representerer. Med andre ord har du allerede en ”branding”. Og det dreier seg
om mer enn måten du kler deg på. Spørsmålet blir derfor om du er fornøyd
med det som andre sier om deg? Har du blitt sett og oppfattet på den måten du
selv ønsket? Får du vist fram de egenskapene og ferdighetene du ønsker å
bygge videre på? Når du målene som du har satt deg og har livet den retningen
du ønsker?
Personlig merkevarebygging dreier seg om nettopp dette. Å tydeliggjøre seg for
omverdenen på en slik måte at andre ser deg og vet hva du er god på. At du får
benyttet dine kvaliteter på en slik måte at livet ditt blir slik du ønsker at det skal
være.
Engasjert byrå tilbyr et kurs i personlig merkevarebygging. Kurset går over to
dager og vil veksle mellom teori og enkle pratiske øvelser.
Du vil lære mer om verdier, misjon og visjon
- om budskapsformidling og nettverksbygging m.m.
Etter endt kurs vil du vite mer om hvordan du kan tydeliggjøre deg selv og dine
kvaliteter!

Kursholder er Hilde Merete Klungerbo. Hun er en
erfaren kursholder, med mange kurs og foredrag
bak seg innen legemiddelbransjen. Hun brenner for
budskapsformidling og har en egen blogg om mål,
drømmer og entusiasme.
Hun er utdannet coach fra NLP-centeret og BI. Hun
har vært styremedlem i Den Norske CoachForening
(DNCF) og vært webredaktør for CoachMagasinet
(www.CoachMagasinet.no).

PRAKTISK INFO
Dato: 3. og 4. oktober 2013
Kl. 09:00-15:00 begge dager
Pris per deltager: 4500,For ekstra utnyttelse av kurset kan deltagere
bestille coachingpakke for personlig oppfølging i
etterkant.

PÅMELDING TIL
Mobil: +47 909 36 952
E-post: hilde.merete.klungerbo@engasjertbyra.no

”It takes courage to grow up
and become who you really
are.”
Engasjert Byrå, Thaulowgården, Olav Tryggvasons gt 42, 7011 Trondheim www.engasjertbyra.no

