”My Motivator Service”
Jeg ringer dig op – så du får mere fra hånden
Fordi selv den bedste kniv skal holdes skarp.

Selv den bedste har af og til behov for en sparringspartner.
Du har sikkert allerede fundet ud af, at det at lave en ”to do”
liste i sig selv ikke er nok til at få tingene gjort.
Du skal naturligvis selv skabe og fastholde lyst og fokus,
samt prioritere og handle.
Du har sikkert også fundet ud, at selv om du har ansvaret for
dit eget mindset og for at gøre de rigtige ting, kommer du
ikke altid helt i mål.

Hvordan kommer du i gang allerede i næste uge?
1. Bestil dit My Motivator program.

Kan du genkende dig selv?
• Får du lidt for mange gode ideer og får du ikke handlet
på dem?
• Tænker du for meget over tingene og får du ikke omsat
nok til handling og resultat?
• Er der for mange deadlines i din hverdag og for få målstreger?

* Motivationsanalyse
Motivationsanalysen fra Motivation Analyzer giver dig en
præcis motivationsprofil og indsigt i, hvad der motiverer dig
og hvorfor.

Nu har vi en enkel løsning.
Du kan nu booke din personlige motivator – en service der
hjælper dig med, at lykkes og komme i mål.
Hvad er My Motivator Service?
Det er en motiverende opkaldsservice, hvor du blive ringet op
af din personlige motivator.
Din personlige motivator, motiverer dig, holder dig op på dine
opgaver så du får tingene gjort.
Hvorfor skal du vælge My Motivator Service?
• Du får hjælp til at holde dig skarp og fokuseret på det,
der er vigtigst.
• Du bevarer din motivation.
• Du kommer i mål med flere ting, ved at blive holdt oppe
på det, du har sat i gang.
Lad os lave en aftale!
Du fortæller mig hvad du især gerne vil have fra hånden.
Jeg ringer dig op 1 gang om ugen.
Hver samtale varer ca. 30 minutter.
•
•
•

Du ved jeg ringer.
Du ved hvad jeg vil spørge om.
Og du ved hvilket svar du allerhelst vil give.

Jeg hjælper dig med at forblive skarp og fokuseret.
Jeg motiverer dig til at få de vigtigste ting gjort.

2. Svar på de spørgsmål du modtager på mail og gennemfør
din motivationsanalyse*.
3. Vent nu blot på at din personlige motivator ringer dig op,
som aftalt.

Flere fordele
Som abonnent på My Motivator Service, får du altid 20%
rabat på både motivationsanalyser og coachingsessions.
Skal vi lave en aftale?
Bestil dit My Motivator program på
mymotivator@markanthony.dk eller ring på 3132 1535
Så ringer jeg - din personlige Motivator - til dig allerede i
næste uge.
For hvorfor vente med, at sætte flere flueben og krydse
flere målstreger?
Med venlig hilsen
Din personlige Motivator
Mark Anthony

Din investering
For at sikre din proces og dit udbytte,
investerer du i 2 måneder ad gangen.
Frekvens
En gang om ugen i 2 måneder i alt kr.
1.995,(Investering er eksklusiv moms)
My Motivator Service - en del af markanthony.dk

