
Motiverede mennesker:
• Brænder for det de laver 

dér hvor de laver det.
• Tager ansvar for det de er en del af.
• Er en del af en succes,  

de arbejder ikke kun for den
• Er mindre syge
• Er mere kreative
• Skaber mere profit
• Er mere effektive
• Er mere modige
• Sælger mere og giver  

bedre service
• Bliver anerkendt for indsats  

og indstilling
• Ved de er værdsat  

og betyder noget.

DRIVKRAFT skabes :
• Når du ved hvor du skal hen og 

hvorfor
• Når du synes det er sjovt 
• Når du er stolt af din egen 

indsats
• Når du bruger den rigtige energi, 

på den rigtige ting, på det rigtige 
tidspunkt af de rigtige årsager

• Når du mærker en indre lyst og 
vilje til at komme i mål

• Når du er interesseret i at lykkes – 
personligt og kollektivt

• Når du vil meget mere end du skal
• Når viljen til at lykkes er større 

end frygten for ikke at lykkes.

Oplev Mr. Motivator!
Mark Anthony er motivationsekspert 
og en af Danmarks mest inspirerende 
foredragsholdere.  Der er god grund 
til at Mark Anthony har fået tilnavnet 
”Mr. Motivator”. 
Mark er super-professionel, morsom 
og meget motiverende. Han deler 
generøst ud af sin store viden og er-
faring indenfor motivation og gør det 
med et enormt drive og en vidunderlig 
smittende positivitet og humor.
Mark formår på en befriende sim-
pel og positiv facon, at formidle de 
vigtige budskaber, og teknikker så de 
er til at gå til med det samme. 
Kort sagt vil du more dig, mens du lær-
er en masse om motivation og bliver 
inspireret til selv at ”gøre noget”

Mark Anthony
 
Har holdt foredrag og undervist flere end 
200.000 mennesker fra 20 lande verden 
over.

Var blandt de første coaches i Skandinavien 
og har gennemført omkring 7.500 person-
lige coaching sessions.

Er udvikler af flere koncepter, bl.a.:  
HEARTWORK, DRIVKRAFT og 
Den Motiverende Leder.

Forfatter til lydbogen: DRIVKRAFT – sådan 
skaber du positiv motivation. 
 
Er motivationsrådgiver for flere  virksom-
heder i Danmark.

MOTIVATION
Sådan skaber du personlig drivkraft

Det handler om at brænde for det du laver, dér hvor du laver det!


