
TORBEN WIESE : BRYD VANEN – OG NÅ JERES MÅL!

BRYD VANEN
 WORKSHOPBOKS

TIDENS NYE HR- OG  
LEDERVÆRKTØJ
5 workshops afvikles på computeren eller med 
projektor. Her ser du startbilledet. Boksen indehol-
der foredrag med Torben Wiese, opgaver, værktø-
jer, handlingsplaner og interviews mv.

Bestilling: firmaplus.dk

ET KOMPLET MØDE- 
OG UDVIKLINGSKIT
I får alt dette til det motiveren-
de møde: Film, foredrag, opga-
ver, øvelser og hand lingsplaner:

1  Motiverende foredrag 
med Torben Wiese – valgt 
til Danmark’s 2. mest 
motiverende taler 

2  En harddisk som er  
”hjertet” i boksen og som 
blot tilsluttes jeres PC – 
”plug and play”

3  Underviser/ledermappe

4  Input fra HR- og topledere

5  Alt dette samlet i en 
lækker og robust boks
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TORBEN WIESE : BRYD VANEN – OG NÅ JERES MÅL!

Slut med at udskyde træning,  
motivation og uddannelse
1-2 årlige større medarbejdermøder er 
godt – løbende input er fantastisk. Opnå 
blivende effekt af morgen, gå-hjem, 
team, afdelings- og firmamøder og se 
løbende udvikling og nå jeres mål.

Få alle med – også eventuelle 
fraværende og nye kolleger
Kan alle ikke deltage på et godt og vigtigt 
møde er det brandærgerligt! Nu får du 
alle ”med” efterfølgende og bevarer dem 
i fællesskabet. Nye kolleger integreres 
hurtigt og de føler sig velkomne.

Spar penge til hotel, buffeter,  
overnatning og konsulenter
Du sparer dyre udgifter til hotel, mad og 
rejse omkostninger. Du sparer om-
kostninger til ekstern konsulenter og I 
sparer offeromkostninger ved, at skulle 
lukke afdelingen i halve og hele dage..

Giv jeres ledelse et løft igennem involve-
rende WE-learning (ikke e-learning)
Med det nye ”WE-Learning” (fælles læ-
ring og dialog) sætter du/I vigtige emner 
på dagsordenen på en helt ny, involve-
rende og motiverende måde – og løfter 
såvel nye som erfarne ledere.

Medarbejderne vil glæde sig til jeres  
møder og være aktive og involverede
Du leder mødet ”sammen med” Torben 
Wiese og involverer dine medarbejdere i 
konstruktiv dialog.

BRYD VANEN WORKSHOPBOKS
PROFESSIONEL OG PROAKTIV MEDARBEJDERUDVIKLING

Skal I være forandringsparate – og også 
gerne forandringsskabende?
Evnen til at håndtere forandringer og 
ændre ”forandringsparat” til ”foran-
dringsskabende” er en af tidens største 
konkurrencemæssige muligheder. Skal I 
være dygtige til forandringsledelse?

Hvad gør du struktureret med team, 
kultur og personaleudvikling i dag?
Daglig og kontinuerlig medarbejderudvik-
ling er vigtigt og enhver leders ansvar. 
Desværre drukner fokus på *arbejdsglæ-
de, *værdier, *stress, *service og *team-
udvikling tit i travlhed og daglig drift.

Hvor tit og hvordan arbejder I med jeres 
værdier – og lever de godt (nok)?
Ofte har virksomheder et vellykket 
værdiseminar, og så sker der ikke mere 
i 2-3 år. Effekten daler og nye medarbej-
dere har slet ikke samme oplevelse – og 
værdierne lever dårligt eller slet ikke.

Har I enestående begejstring og arbejds-
glæde – og hvem skaber den?
Glæde giver energi, effektivitet, mind-
sker sygefravær, fremmer nye ideer, 
skaber sammenhold og kampgejst – 
men er slet ingen selvfølge! Hvad kunne 
30% mere arbejdsglæde betyde for jer?

Bruger medarbejderne tiden optimalt og 
energisk – og forebygger I stress?
Hvordan sikrer I at alle er i balance, har 
mentalt overskud og kan planlægge og 
gennemføre godt og ikke er på vej i en 
negativ stress spiral der både er dyr, 
uansvarlig, ubehageligt og dårlig politik?

Kan jeres service blive bedre  
– også internt?
God service er afgørende for kundernes 
og andre afdelingers tilfredshed med os. 
Hvordan sikrer I i dag effektiv, ensartet, 
stabil og god service - og har I en fælles 
holdning til hvad ”god service” er?

Ønsker I mere forståelse for jeres mål – 
og fokus på vaner der resultater?
Vaner spiser strategier og gode hensig-
ter til morgenmad! Fælles mål skaber 
retning, fællesskab, ildsjæle og stolthed 
– og bedre resultater. Spiller motiveren-
de mål en stor nok rolle i jeres teams?

” DET GIK OVER  
AL FORVENTNING!

Det var meget lærerigt at ar-
bejde med Workshopboksen.

Vi løste opgaverne I fællesskab 
og alle har efterfølgende sagt, 
at de har tænkt meget over 
det vi talte om den dag. Des-
uden var det printede materia-
le til stor inspiration undervejs 
i forløbet. Vi vil få stor glæde 
af boksen!

Venlig hilsen  
Mona Binger, Office Manager

UDVALGTE KUNDER

FirmaPlus+
Dronninggårds Alle 103

2840 Holte
Ring 26 78 28 45

Bestilling: firmaplus.dk



 
ET GODT, AKTUELT OG MÅL-
RETTET FOREDRAG KAN 
GØRE HELE FORSKELLEN.

Velkommen til nogle energifyld-
te, inspirerende, humørfyldte og 
provokerende timer. Vi tilbyder 
en række inspirerende foredrag 
som gentagne gange har vist 
sig at være både effektfulde, un-
derholdende og tankevækkende.

KOMBINER DE FORSKELLIGE 
FOREDRAG

Vores foredrag kan kombine-
res med hinanden. Et foredrag 
har typisk en varighed fra 20 
minutter til 2 timer afhængigt 
af mål, antal deltagere og 
Jeres program i øvrigt. Vo-
res foredrag tilpasses 100% 
Jeres mål med dagen og jeres 
aktuelle situation. Flere af 
vores foredrag kan med fordel 
gennemføres som kundearran-
gementer, hvor både fore-
draget og foredragsholderen 
motiverer kunden og knytter 
dem tættere til Jer.

WORKSHOPS OG  
UDDANNELSESDAGE

I vores workshops 3-4 timer 
har vi muligheden for at gå 
endnu mere i dybden med de 
aktuelle emner som netop 
jeres virksomhed/organisa-
tion har lyst til og behov for at 
arbejde med. En workshop er 
typisk på 3-4 timer, men kan 
i øvrigt tilpasse netop jeres 
behov og muligheder.

UDVALGTE TITLER PÅ FOREDRAG OG WORKSHOPS

 g Bryd vanen og nå dine mål
 g Bøj fisken mens den er frisk
 g Hvis din hest er død, så stå af
 g Vanen der spiste strate-
gien til morgenmad

 g Trivsel, arbejdsglæde og vaner
 g Vaner og fusioner

 g Vaner, stress og arbejdsglæde
 g Bryd vanen – vis tænder
 g Vaner, lean og six sigma
 g Altid tilpasset den enkelte 
kundes situation efter samtale 
med Torben Wiese

 B ”Torben kom, – så, – og sejrede” med 
et engagement og en energi som hele 
forsamlingen sugede til sig og talte meget 
begejstret efter eventen. Specielt Torben’s 
evne til at illustrere begrebet ”at leve i nuet” 
sank dybt ind hos samtlige tilstedeværende. 
Velforberedt og professionelt” Luxaflex

 B ”En stor tak for dit indlæg Vi har fået så 
mange positive og konstruktive tilbage-
meldinger på dit oplæg. Det er bare rigtig 
dejligt” Hørsholm Kommune

BRUGER DU FOREDRAG, WORKSHOPS OG UDDANNELSER?

MØD EN AF DANMARKS MEST  
EFTERSPURGTE FOREDRAGSHOLDERE
HVORNÅR ER DU / I SIDST BLEVET EKSTRAORDINÆRT INSPIRERET?



TORBEN WIESE
TORBEN WIESE ER VALGT TIL DANMARKS  
2. MEST MOTIVERENDE FOREDRAGSHOLDER OG 
HAR INSPIRERET OVER END 200.000 LEDERE OG 
MEDARBEJDERE I DANMARK OG UDLANDET.

Torben er fast ledelsesrådgi-
ver på danmarks største er-
hvervsportal jp.dk/epn.dk samt 
skribent  i Jyllandsposten, han 
har medvirket som TV-vært på 
programmet Hjemmefronten og 
er en hyppig gæst i TV, radio og 
diverse aviser og blade.

Han er forfatter til bestsellerbø-
gerne “Bryd vanen og nå dine mål” 
og “Bøj fisken mens den er frisk”, 
og Torben har desuden udgivet on-
linekurserne “Værdifulde vaner og 
gennemslagskraft i salget”, “Den 
professionelle foredragsholder 
og formidler” samt “Professionel 
videoformidling” på saxo.com.

Torben Wiese står også bag 
Habitmanagermodellen, samt 
de teorier og værktøjer som 
habitmanagement bygger på, 
og desuden er han indstifter af 
Vanebryderprisen® der er tildelt 
Ulrik Wilbek, LEGO, Connie He-
degaard, René Redzepi, Caroline 

Wozniacki, Lise Egholm, Tivoli og 
TV2 programmet “Ellemann & 
Lykketoft”.

Sidst men ikke mindst står han 
bag det nyudviklede HR- og ledel-
sesværktøj VaneWorkshopbok-
sen® – se mere på:  
habitmanager.com

Glæd dig til et inspirerende, pro-
vokerende og medrivende indlæg.

KUNDEUDTALELSER

 B ””Det som Torben Wiese gør så 
fremragende, er at han kombinerer 
det underholdende med dyb seriøsi-
tet og særdeles relevante budska-
ber. Noget som få mestrer så godt 
som ham. Det har kort sagt været 
en fornøjelse at samarbejde med 
Torben Wiese, og han kan varmt 
anbefales” Dansk Revision A/S.

 B ”Dit indslag ramte præcis ind i alle 
1.500 deltagere. Med humor og 
alvor blandet sammen kom dit bud-

skab fint igennem. Jeg har udeluk-
kende fået positive tilbagemeldinger 
fra alle, jeg har snakket med. Så du 
skal have en stor tak for din indsats” 
Skolelederforeningen

 B ”Tak for sidst - du var genial. Det var 
en fornøjelse at have dig om bord. 
Publikum var tilsyneladende ligeså 
begejstrede som mig, for du har fået 
en score på 4,4 ud af 5 mulige – 
med kommentarer som: ”Genial” og 
”Super godt foredrag” DR

 B ”Tusind tak for i går – det er skønt at 
være områdedirektør i dag med alle 
de gode tilbagemeldinger fra en dej-
lig aften – og ikke MINDST et meget 
aktuelt, inspirerende og energifyldt 
indlæg fra dig” Nordea

 B “Du fik taget til at løfte sig - de 500 
deltagerne var vilde med dig – og du 
er den højest scorende foredragshol-
der vi har haft nogensinde med 4.77 
point ud af 5 mulige” / Jobindex

FOREDRAG, WORKSHOPS OG UDDANNELSE

Booking:  
habitmanager.com


