Den store strategipakke
Indledende tests og opgaver
Inden Session I har du gennemgået flere
vejledende internet tests og skriftlige opgaver
(du får links og papirer tilsendt af mig).
Note: Resultaterne skal være mig i hænde min.
2 hverdage før Session I.
Gennemgang af sociale digitale platforme
Hvordan arbejder du med dem i dag?
Note: Efter din første session får du opgaver,
som skal være besvaret og sendt til mig 2
hverdage før Session II.
Opgaver - Segment eller målgruppe
Hvor står du i dag rent karriere/salgsmæssigt?
Hvor er du på vej hen rent karriere/salgsmæssigt?
Hvem ønsker du at komme i kontakt med?
Opgaver skal løses/ udfyldes og sendes retur
min. 2 hverdage inden sessionen afholdes.

Dig som person 1

Temaer:
• Du beskriver dig selv som person.
• Hvad giver dig glæde i (arbejds-)livet?
• Hvor står du i dag?

Digitale platforme (LinkedIn, Facebook og evt. Twitter)

Temaer:
• Hvordan arbejder man rent praktisk og strategisk på de enkelte platforme?
• Netværksetik, -moral og god stil.
• Hvilken platform passer bedst til dit virke? Og til dine ønsker om fremtidig karrierevej?
• Du lægger en råskitse til en digital strategiplan.
Din personlige netværksstrategi

Temaer:
• Strategisk networking og ageren live.
• Gennemgang af dit netværk.
• Metoder til at skabe relevante relationer på messer, konferencer eller
netværksmøder.
• Vi samler trådene og jeg hjælper dig i gang med at udarbejde din personlige
• strategiplan.

Dig som person 2

Tests og opgaver
Note: Til Session IV er der flere vejledende
tests og opgaver som skal løses og sendes
til mig min. 2 hverdage før.

•
•
•

Opgaver: Segment eller målgruppe
Hvor står du i dag rent
karriere/salgsmæssigt?
Hvor er du på vej hen rent karriere
salgsmæssigt?
Hvem ønsker du at komme i kontakt
med?

Note: Opgaver skal løses/ udfyldes og
sendes retur min. 2 hverdage inden
sessionen afholdes.

Temaer:
• Hvor vil du gerne være om 3 til 5 år?
• Drømmejobbet eller drømme opgaven/ kontakterne.
• Opsamling på de digitale platforme og din personlighed – hvordan kan de 2
ting arbejde godt sammen.
• Vi samordner drømmejobbet/opgaven med hvordan din verden ser ud i dag
og det er med til at danne grundslaget for den strategiske netværksplan.

Din personlige netværksstrategi

Temaer:
• Strategisk networking og ageren live.
• Gennemgang af dit netværk.
• Metoder til at skabe relevante relationer på messer, konferencer eller
netværksmøder.
• Vi samler trådene og jeg hjælper dig videre med at udarbejde din personlige
strategiplan.

Generelle forretningsbetingelser:
Strategipakken skal være betalt inden booking af første
møde.
Da ikke to forløb er ens, kan der forekomme individuelle
tilpasninger i ovenstående plan. Dette vil især gælde
rækkefølgen af sessionerne eller enkelte temaer inden for
hver session.
Sessioner som kunden aflyser senere end 24 timer før det
aftalte tidspunkt, går tabt.
Sessioner, hvor kunden udebliver, går tabt.
Sidste session i forløbet skal være afholdt senest 8 måneder
fra fakturadato.
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