
Bliv en dygtig Motivator.
Bliv dygtig til at motivere både i ”en-
til-en” situationer, foran grupper, hele 
afdelinger og store forsamlinger.
Lær at anvende de nyeste og mest 
anerkendte motivationsmodeller og 
tilgange.
Er du leder, coach, træner eller andet, 
og tror på, at det at brænde igen-
nem som Motivator er afgørende, så 
vil du som Certificeret Motivator stå 
stærkere, end du gør nu.
Kurset er en stærk blanding af viden-
skab, teori og praktik og netop denne 
sammensætning gør, at du klædes på 
med viden og samtidigt trænes i, at 
bruge den med det samme.

Du deltager, fordi du ønsker at styrke 
dig selv som Motivator og fordi du 
tror på, at motivation er et afgørende 
performance parameter.
Du deltager, fordi du vil have endnu 
mere ud af din indsats og fordi du 
vil skabe gladere, mere tilfredse og 
produktive mennesker omkring dig.

Som Certificeret Motivator kan du 
målrette dine ressourcer og fokusere 
din indsats ud fra faktisk viden og ef-
fektive værktøjer og modeller.
Du lærer ikke blot hvad du skal og 
hvornår du skal det, men du lærer at 
brænde igennem, fordi du ved hvorfor 
og fordi du kan få andre til at se og 
forstå det samme.
Du lærer om de 7 motivationstyper 
og om hvilken type der motiveres af 
hvad.
 
Bliv certificeret motivations-
analytiker! 
Som en stærk del af det teoretiske 
fundament for kurset og for din 
Motivator træning, certificeres du 
samtidigt som Motivationsanalytiker i 
markedets stærkeste motivationsana-
lyse fra www.motivationanalyzer.com.

Motivationsanalysen er en kombineret 
farve- og spørgetest og måler motiva-
tion og trivsel. 
Analysen måler følgende: 
Motivationsniveau, Stress niveau, I 
hvor høj grad en person er på rette 
hylde/har det rigtige job. 

Deltageren
Du tror på at motivation er vigtigt i 
udvikling af mennesker og organisa-
tioner.
Du vil dygtiggøre dig selv og øge ef-
fekten af dit arbejde med mennesker. 
Du er leder, coach, konsulent, træner 
eller arbejder indenfor HR.
Du ønsker også, at kunne måle ef-
fekt og resultat af dit arbejde som 
Motivator og derigennem skabe mere 
tilfredse og produktive medarbejdere 
og kunder– fordi du bliver endnu 
bedre til at forstå og motivere dem.

“Motiverede mennesker  
brænder for det de laver 

og ønsker at skabe resultater.”

Certificeret Motivator  
& Motivationsanalytiker
Den 13.-14.juni & den 27.-28. juni 2018.

MOTIVATION ER KUNSTEN AT SKABE INTERESSE!
Hovedunderviser: Motivationsekspert Mark Anthony.



Dag 1 & 2 (modul 1)
• Hvad er motivation, hvorfor er det vigtigt og hvordan 

bruges det bedst?
• Hvorfor er “retning og mening”  afgørende for god 

motivation?
• Vigtige bidragsydere til motivation, deres modeller 

og teorier -  Maslow, Kotter, Herzberg, Hackman and 
Oldham.

• Motivationsdræbere og Motivationsboosters
• Intrinsisk og ekstrinisk motivation.
• Case arbejde og praktisk træning.
• En-til-en motivation.
• Gruppe motivation og dynamikker.
• De 7 motivationstyper.
• Hvordan motiverer du de forskellige typer og hvorfor 

motiveres de forskelligt?
• Motiverende kommunikation
• Udvikling af effektive motivationsstrategier.
• Motivationsanalysen fra Motivationanalyzer.com
• Hvordan virker analysen? Hvorfor virker den? Valid-

itet og nøjagtighed.
• Baggrund Farvevidenskab, empiri og historien bag. 
• Det antropologiske grundlag for analysen.

Mellem modul 1 og 2 – Casearbejde med testperson.

Dag 3 og 4 (modul 2)
Repetition og træning
• Hvordan arbejder du med motivationsanalysen?
• Sådan læser og bruger du rapporterne.
• Sådan bruger du systemet.
• Case arbejde og praktisk træning.
• Erfaringsudveksling ud fra casestudies (baseret på 

testperson du har analyseret og arbejdet med mellem 
modul 1 & 2) 

• Repetition.
• Eksamen, certificering og overrækkelse af certifikater

PROGRAM 

Kursus og certificering
4 dages kursus, med certificering som Motivator 
og Motivationsanalytiker.
 
Undervisere 
Anne Klok, senior motivationsanalytiker og systemtræner 
Mark Anthony, Motivationsekspert.

Investering 9.995 eks moms

Inkluderet i din investering er:
4 dages kursus inklusiv fuld forplejning.
1 personlig analyse og 1 case study analyse. 
1 download af lydbogen DRIVKRAFT (skrevet og  
indtalt af Mark Anthony)

Certificeret Motivator  
& Motivationsanalytiker
Den 13.-14. juni & den 27.-28. juni 2018.


