
Giv dig selv en tankevækkende oplevelse 
og fyld værktøjskassen op til dit arbejde 
med, at skabe høj motivation og ægte 
engagement i dit team.

DET MOTIVEREDE TEAM 
At skabe og fastholde en høj og positiv 
motivation i et team handler om, at sikre, 
synliggøre og udvikle en balance i mellem:
—Målsætning og udbytte
—Fælles styrke og personlig indsats
—Samspil, synergi  og støtte
—Krav, tillid og ærlighed
—Adfærd og resultater

Et motiveret team består af stærke en-
gagerede individer, der har lyst, evne og 
vilje til, at spille deres positioner optimalt 
for, at skabe det bedste hold.
Et hold der drives af dybfølt engagement.
Og engagement er:  Motivation og Ejer-
skab i samspil.

KEND DIT TEAMS MOTIVATIONSPROFIL
Engagerede medarbejdere er motiverede 
medarbejdere.
For at styrke dig som teamleder eller 
mellemleder, vil du på dette seminar 
blive trænet i, at læse og forstå de 7 
grundlæggende motivationstyper. 
Du vil lære, hvordan du måler og efterføl-
gende arbejder med dit teams motiva-
tionsgrad og motivationstypeprofiler.
Du får nemlig indsigt i den spændende 
forskning der ligger bag motivationsan-
alysen fra Motivationanalyser.com og 
hvorledes det er muligt, at måle ikke blot 
en persons, men også et helt teams moti-
vationsniveau. 

OM SEMINARET
Seminaret er et medrivende blend af 
inspirerende teori, udfordrende tankesæt 
og især ny viden, der med sikkerhed vil 
styrke dig i dit arbejde som teamleder 
eller mellemleder.
Seminaret stiller meget skarpt på, 
hvordan du som teamleder eller mel-
lemleder, kan skabe og fastholde en høj 
og stærk motivation. Hos den enkelte i 
teamet og i teamet som helhed.

MÅLGRUPPE
Du er en team- eller mellemleder der 
ønsker, at skabe resultater ved, at udvikle 
og arbejde med et topmotiveret team.

MOTIVATIONSANALYSE FRA  
MOTIVATIONANALYZER.COM
Som optakt og forberedelse til semina-
ret skal du selv gennemføre en personlig 
motivationsanalyse så du kan kende din 
egen motivationsgrad og profil.
Motivationsanalysen fra Motivation- 
analyzer.com er markedets nyeste og 
nok eneste rene motivationsanalyse.
Læs mere på:  
www.motivationanalyzer.com

FORANKRING EFTER SEMINARET
Analyser dit teams motivationsgrad
Du kan med stor fordel måle dit teams 
motivation efterfølgende.
Derfor  får du mulighed for, at tilkøbe en 
analysepakke inklusive en 2 timers feed-
back workshop for hele dit team.
Tilkøber du pakken ifm. med din delt-
agelse eller indenfor 4 uger efter din 
deltagelse, tilbydes du 25% rabat på 
analysepakken inklusive workshop. 
(Din pris afhænger af antallet medar-
bejdere og dermed analyser)

Stay Focused pakke
Personlig checkliste
3 Stay Focused sessions a 1 time. (via 
skype)
Investering: kr. 2.700,-
(normal investering kr. 3.900,-)

NB! Dette er det eneste teamledersemi-
nar, hvor du kan lære om og trænes i, at 
arbejde med de 7 motivationstyper.

Du bliver undervist af to af Danmarks dygtigste indenfor for feltet, 
Mark Anthony og Anne Klok. 

Mark Anthony er en af Danmarks mest populære undervisere og 
foredragsholdere og har gennem de sidste 23 år holdt foredrag for og 
trænet næsten 200.000 mennesker i ind og udland, specifikt indenfor 
motivation.  

Anne Klok er motivationsspecialist og -forsker og har dedikeret de sen-
este 7 år til, at blive en yderst kompetent motivationsrådgiver. Anne er 
af mange ganske enkelt anerkendt som motivationstypespecialisten. 

Den Motiverende Teamleder  
Sådan skaber du et motiveret team

I Fredericia den 30. sep. - 1. okt. 2020 &
I København den 6. - 7. oktober 2020

UNDERVISERTEAMET



PROGRAMMET 

PRAKTIK OG INVESTERING
2 dages seminar. Begge dage 09.00-15.30
Ankomst og morgenkaffe fra kl. 08.30 begge dage
 
Jylland d. 30. sep. - 1. oktober 2020  
i Fuglsangcentret
Søndermarksvej 150
7000 Fredericia
 
eller  
 
København d. 6. - 7. oktober 2020 
(nærmere adresse tilgår)

Investering: kr. 6.900,- eks moms

Inkluderet: 2 dages seminar med fuld forplejning,  
materiale samt en personlig motivationsanalyse.

Den Motiverende Teamleder  
Sådan skaber du et motiveret team

I Fredericia den 30. sep. - 1. okt. 2020 &
I København den 6. - 7. oktober 2020

Bliv inspireret til hvordan du som team- eller mellemleder kan 
opnå bedre resultater ved, at arbejde målrettet med motivation. 

Motivationsanalysen og de 7 grundlæggende  
persontyper indenfor motivation
Lær hvad der motiverer og demotiverer de 7 forskellige typer, 
bliv klogere på deres tankegang og adfærd og kend deres 
stressudløsere.
Bliv desuden inspireret af den enkle og effektive måde, at mo-
tivere de 7 forskellige motivationstyper hen imod samme mål. 
Samtidigt.

De 5 former for motivation 
Vi kender den inde og ydre motivation, men hvilke er de 3 andre 
og hvordan håndterer du dem?
 
Vigtige motivationsteorier og -tilgange
Tre centrale motivationsfaktorer:  
Autonomi, Mestring og Mening.
- De største motivationsdræbere og boosters.
- ”Drop” Gulerod og pisk – beløn indsats og mindset.
- Sådan bruger du tillid i stedet for kontrol og løfter motivation 
   og ejerskab. 

De 5 hjørnesten for det motiverede team 
Lær at integrere de 5 hjørnesten i din daglige ledelse, så dit 
team arbejder spiller hinanden bedre og arbejder stærkt sam-
men hen imod et mål alle forstår og ønsker at opnå.

De 7 fokusområder for Den Motiverende Teamleder 
Disse 7 skridt i den Motiverende Teamleders checkliste sikrer, at 
du forbliver skarp og nærværende. Dette samtidigt med, at du 
balancerer realisme med ambition og dermed bedre kan skabe, 
forstå og lede et stærkt samarbejdende team, der både kan og 
vil udfordres og levere resultater.

NIOTO modellen i motiverende teamledelse
- Nærvær
- Interesse
- Omsorg
- Tillid og Tak
- Opfølgning

Motivationsstrategi
Lær de vigtigste elementer i en effektiv motivationsstrategi

Overfør det til praksis
- Hvad kan du som teamleder gøre allerede i dag?
- Skab en konkret plan – tag de første skridt hen imod at lægge 
   en motivationsstrategi


