
FOLK FORSTÅR UTROLIG LIDT





Er du en 
kompetent
kommunikator?

Er du din 
modtagers 
bedste ven?

Tør du vise os 
hvem du er?

Forstår du 
spillets regler?

Har du et 
signatur look?







TØJ SOM UDTRYK

SNIT

FARVE

STOFTYPE

TILBEHØR (INCL. FRISURE)

GROOMING





De fakta-interesse
Fakta, tal, statistikker

Hvad siger videnskaben? 

Hvad ved man om emnet? 

Bruger ordet  ”man” i stedet for ”jeg”

De visionære                    
Vil høre de virkelig store tanker og visioner bag 

dit budskab: 

Er der et højere mål, som dit budskab flugter 
med?

tænker bredt (på landsplan, på verdensplan) 
tænker langt (om 20 år, eller for 100 år siden) 

tænker stort (fantaserer, bruger metaforer etc.)

Vil ikke høre detaljer/praktik

Praktikerne
Vil høre om processen

Planerne
Fordelingsnøglerne

Hvem gør hvad, hvornår
Hvordan planerne hænger sammen

De følelsesorienterede 
vil vide, hvilke følelser og menneskelige 
oplevelser der ligger bag dit budskab. 

Hvad gør din viden eller dit budskab ved os 
som modtagere og hvordan? 

De vil høre om hvordan tingene føles, opleves 
og påvirker vore relationer. 

MODTAGER TYPER









KUN DET VIGTIGSTE



1.
Hvad er det vigtigste at forstå, det bedste råd 
du kan give til en nystartet i din 
branche/fag/klub/livsfase/afdeling

2. Eksemplificér

3. Gentag påstanden/det gode råd 
(tilføj evt. En ekstra bonus)

Talen må vare 1 minut



Mit beds te  råd t i l  yngre ambi t iøse ledere :

Man skal  turde a t  mene noget ,  noget  man v i l  tage nogle  tæsk for .  Det  g iver  
synl ighed og en le t tere  ve j  op ad karr ieres t igen.

Jeg  rådgav Kr is t ine,  som hang fas t  i  ledelses laget  og  ikke blev  inv i teret  op i  
bes tyre lses laget .  Hendes  kval i f ikat ioner  var  i  top,  men der  manglede ”noget”  
Kr is t ine havde bevis t  s i t  fag l ige  værd,  men havde nedtonet  s in egen 
personl ighed/s i t  eget  brand.   Mi t  bud var  a t  gøre hendes  personl ige  brand 
tydel igere ,  da det  of te  betyder  meget  i  den ”holdopst i l l ing”  som en bes tyre l se  
er .  
Mi t  råd var :  skr iv  en bog om dine fag l ige  er far inger .  Det  v i l le  g ive  hende en 
f lo t  p la t form at  markere s ine holdninger  på,  og  en oplevelse  af  a t  s tyre  s i t  eget  
brand og ikke skul le  vente  på a t  b l ive  ”opdaget”  af  andre.  Det  endte med at  
Kr is t ine skrev en ser ie  a f  anbefa l inger ,  som hun var  rundt  på f lere  konferencer  
med og f lere  i  av i ser .  Dermed opnåede hun den nødvendige synl ighed og en 
s tærkere prof i l .  

Så man skal  turde a t  mene noget ,  noget  man v i l  tage nogle  tæsk for .
Synl ighed er  noget  man se lv  skaber .


