
CONNIE SVENDSENJAN HELLESØE

GRATIS AT DELTAGE
Oplev to af Danmarks største foredragsholdere en hel 
dag og få mere arbejdsglæde i din hverdag. Det koster 

ikke noget at deltage - og butikken får refunderet 
1.200 kr. pr. medarbejder der deltager.

SE MERE PÅ WWW.KURSUSFORDIG.DK

DANMARKS FØRENDE 
MENTALIST UDFORDRER DINE 
SANSER OG GIVER STOF TIL 
EFTERTANKE!
Ud over at blive fantastisk underholdt, så lærer du en 
masse, du oplever hypnotiske teknikker og psykologi-
ske manipulationer udført af en meget omhyggelig og 
velforberedt ekspert. 

Du vil blive forundret og så forbløffet, at selv den 
mest forhærdede sjæl må overgive sig.

”DET LILLE EKSTRA”
At give “Det Lille Ekstra” vil føre til store forandrin-
ger og resultater i forhold til dig selv, din familie og 
på arbejdspladsen. Det handler om at ændre holdning 
og gøre bare en lille forskel hver dag. Større arbejds-
glæde skaber flere tilfredse kunder/borgere.

Alle kan lære “Det Lille Ekstra”, det er gratis, det smit-
ter som en luftbåren virus, produktionen stiger, sy-
gefravær falder, mindre stress, bedre teamwork, 
bedre og hurtigere kommunikation.
 
Hvis alle turde give “Det Lille Ekstra”, ville verden 
være positivt forandret.

JA TAK - jeg vil gerne deltage...

TILMELD DIG HOS 
DIN UDDELER

GLÆD DIG - DU BLIVER TOPMOTIVERET :-)
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2. sept. 2019
Roskilde Kongrescenter

10. sept. 2019
Severin Kursuscenter

18. sept. 2019
Aalborg Kultur- 

og Kongrescenter

Kurserne er fra kl 9.00-

16.00, og der er morgen-

mad fra kl. 8.30

Igen i år har vi sammensat 

et stærkt program, hvor der 

både er plads til gode grin, 

særlige fortællinger og det 

gode samarbejde.

Dagen vil være en blanding af 

foredrag, plads til refleksion 

og fordybelse samt deltagel-

se i workshops.

Målet er kort sagt at styrke 

DIN ARBEJDSGLÆDE i hverda-

gen for DIG og dine kolleger.

Glade medarbejdere giver 

glade kunder. 

ALLE er velkomne!

TILMELD DIG NU - SNAK MED DIN UDDELER!

SELVSTÆNDIGE
BRUGSERS

LANDSKLUB

Arbejdsgl   de

HVORDAN KOMMER DINE MEDARBEJDERE MED?
• Det er dig, som uddeler, der tilmelder dine medarbejdere på: tilmeld@ba.dk eller på den tilmeldingsblanket, 
  vi udsender i løbet af foråret.

Vi håber, at du bakker op om denne mulighed, så dine medarbejdere kan få en fantastisk dag med 
masser af energi og arbejdsglæde, som dine medarbejdere kan tage med hjem i butikken.


