
 
Du er iværksætter, men omsætter du din iværksætterkraft bedst 
muligt? Og bruger du dig selv der hvor du er mest værdifuld?

Hold dig skarp og fokuseret og kom i mål med mere-  
Få en personlig Motivator fra My Motivator Service.

Du er iværksætter!
Du brænder for at skabe og opbygge en succes.
Du har ideen og du har taget et eller flere af de første skridt:
Idedesign, konceptbeskrivelse, forretningsplan, go to market plan, 
etableret selskab, har søgt/fået funding, fundet investorer, eller 
måske har valgt at boostrappe din opstart.

Nu handler det om:
- Energi, mod og høj arbejdsmoral,
- Struktur og disciplin  
- Fokus og vedholdenhed
Og ikke mindst om Motivation – høj og vedvarende motivation.

Du er iværksætter..
Og det er vigtigt, at du har det der skal til, ikke bare for at gå i gang, 
men for at blive ved.  
At du stiller skarpt på det du er bedst til og identificerer de områder 
hvor du har brug for hjælp:  Innovation, udvikling, funding, drift, scale 
up salg, rekruttering,ledelse og organisationsudvikling.

 

 
Sparring og rådgivning fra en ekspert
Få støtte, sparring, opmuntring og anerkendelse. Fra en ekspert der 
kun har en interesse: Dig og din succes og for at du brænder igennem 
og lykkes og ikke brænder ud og fejler.

I Mark Anthony får du en sparringspartner, der selv har været iværk-
sætter i mere end 25 år og som arbejder med iværksættere hver 
uge. Blandt andet som vært på Iværksætterhistorier 
- Danmarks største Podcastserie om iværksætteri.

My Motivator Service – Start Up – er for iværksættere. 
- fordi selv den bedste kniv skal slibes en gang imellem.

My Motivator Service er en opkaldsservice, hvor du blive ringet op 
af din personlige motivator 1 gang om ugen i 2 måneder (i alt 8 
samtaler). 
Din personlige motivator, motiverer dig, holder dig op på dine opgaver, 
så du får tingene gjort. 
Du får hjælp og sparring, der holder dig skarp og fokuseret på det, der 
er vigtigst, så du bevarer din motivation, kommer i mål og lykkes med 
mere.

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. 

”My Motivator Service - Start up” 

især for Iværksættere

Hvordan kommer du i gang allerede i næste uge? 
1. Bestil dit My Motivator Service Start Up program. 
2. Svar på de spørgsmål du modtager på mail.
3. Vent nu blot på at din personlige motivator ringer dig 
op, som aftalt. 

My Motivator Service  - en del af markanthony.dk

Din investering kr. 6.400,- eks moms.


