
 Kick-start din hjerne !
Sådan gør du nytænkning
til et håndværk istedet for
en kunstart ...

Bryd vanetænkningen !
Skab en forstyrrelse !

Foredraget er særligt egnet for virksomhedsejere, iværk-
sættere, lederteams, udviklings-teams, projektteams eller
bestyrelses-medlemmer, der har fokus på nytænkning,
idé-generering eller forandring af processer.
Deltagere med interesse for innovation, idéudvikling,
konceptudvikling, produktudvikling eller forretnings-
udvikling vil opnå det største udbytte af foredraget.udvikling vil opnå det største udbytte af foredraget.

Anbefalede deltager-forudsætninger :

Oplægsholder er :
- Dann Sommer
- Virksomhedsrådgiver,
  idéudviklings-facilitator
  & mentaltræner.
Læs mere på :
   - Dann-Somme   - Dann-Sommer.dk

Underviser :

Foredrag  :  2-3 timer, iflg. aftale.
Appetitvækker : 30 min.  Workshop : 1-2 dage.

Varighed :

E-mail : kontakt@dann-sommer.dk
Web    : dann-sommer.dk

Information & booking :

Mennesker er - af natur - programmeret til at
have modstand mod forandringer. Derfor kan det
være både vanskeligt og udfordrende at skabe
nytænkning og forandringer. Hvadenten dette
er på et individuelt plan, i et team eller i en stor
organisation.
I løbet af dette foredrag hører du om de nogle afI løbet af dette foredrag hører du om de nogle af
de vigtigste parametre, der bidrager til at gøre
det muligt - herunder de ...:
      

   - 2 vigtigste, basale, mennes-
     kelige motivationsfaktorer
   - 5 forudsætninger for en
     psykologisk attraktiv ́rammé     psykologisk attraktiv ́rammé
   - 6 mest fremmende, mentale
     tilstande

Hvad er dit udbytte af foredraget ?

Et aktivt foredrag, hvor du både hører om teori og
praksis, og hvor der bliver anvendt en fin veksel-
virkning imellem oplæg og mini-øvelser.
I løbet af foredraget får du praktisk anvendelige
appetitvækkere fra de mest effektive og idéska-
bende og innovative værktøjer, teknikker og
metodemetoder. Idéskabende metoder der efterfølgende
kan anvendes i virksomheden i konkrete opgaver
og projekter.

      

        

Idé-skabende og innovative metoder :

Den menneskelige  hjerne er grundlæggende
doven og foretrækker det velkendte.
Så, hvordan skaber
man et frugtbart miljø,
der fremmer nytænk-
ning og idé-udvikling ?
Eller: Hvordan skaberEller: Hvordan skaber
du udviklende forstyr-
relser, der fremmer
nyudvikling, gør en for-
skel og skaber aktiv,
fremadrettet handling ?
Hør om dette oma. i 
dette foredrag, hvordette foredrag, hvor
du både får noget til
at tage med hjem, og hvor det samtidig også er
lærerigt, underholdende og engagerende.

Rummer særligt idérige og innovative
mennesker et naturtalent ?
- Eller, er det noget der kan læres ... ? 

    Vi plejer ...        

Nye måder ...
“ Hvis du gør dét,
   du altid har gjort,
   så vil du få det,
   du altid har fået.”
                  - Anthony
                    Robbins


