
Du er leder, og det er vigtigt at du er stærk, i balance med dig 
selv og evner at lede, motivere og skabe resultater – gennem 
dine medarbejdere.
Men omsætter du din ledelse 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 Leder.
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:  

Du er Leder!
Du har medarbejdere, der motiveres forskelligt – også ift. 
samme opgaver og mål.
Derfor skal du mestre engagement– at skabe og fastholde 
højt ejerskab og stærk motivation.
Hos dig selv – i dit team og for den enkelte medarbejder.

Derfor er det i en travl hverdag ekstra værdifuldt at have en 
erfaren, kompetent motivationsekspert at sparre med.

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 
som leder.

I Mark Anthony får du en sparringspartner, der selv har været 
leder og igennem mere end 25 år har trænet og udviklet 
ledere og medarbejdere i over 20 lande.

En Motivationsekspert der ved hvad det  
vil sige selv at være leder.

Hvad er My Motivator Service Executive? 
Det er en motiverende opkaldsservice, hvor du blive ringet 
op af din personlige motivator mindst 1 gang om ugen i 2 
måneder. 
Din personlige motivator, motiverer dig, holder dig op på dine 
opgaver, så du får tingene gjort. 

Få en personlig sparringspartner og rådgiver – der hjælper 
dig, når du har brug for det.

My Motivator Service Executive: et stærkt program for ledere.
• Du får lagt en personlig motivationsprofil – så du kender 

dig selv også ift. dine omgivelser og dine medarbejdere.
• Du bliver ringet op at Danmarks førende motivations-

ekspert mindst 1 gang om ugen.
• Du kan altid skrive eller ringe til din personlige  

motivationsekspert.
• Du får adgang til en lang række metoder, du kan bruge ift. 

at fastholde din egen motivation og dine medarbejderes.
• Du får hjælp og sparring der holder dig skarp og 

fokuseret på det, der er vigtigst, så du styrker effekten 
af din ledelse, bevarer din motivation, kommer i mål og 
lykkes med mere.

• Du får en Danmarks førende motivationseksperter som 
din personlige rådgiver, så du udvikler dig som leder, og 
bliver dygtig til at skabe engagement omkring dig.

Det handler om at brænde igennem – ikke om at brænde ud.

My Motivator Service – Executive – stay sharp, stay focused
- fordi selv den bedste kniv skal slibes en gang imellem.
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Hvordan kommer du i gang allerede i næste uge? 
1. Bestil dit My Motivator Service Executive 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. 7.400,- eks moms.


