
Godkendt af AMU 
StrongYou søger tilskud for
dig - omkostningsfrit.

Strongyou optimerer trivslen på danske
arbejdspladser gennem uddannelse af mentale

strategier.

Mentaltræner for HTH og
Fødevarestyrelsen. 

9,2 Deltager tilfredshed via AMU



HTH Køkken A/S

01 Hvor sandsynligt er det,
på en skala fra 1-10,
hvor 10 er højest, at du
vil anbefale dette
kursus til en kollega?

02 Hvor tilfreds var du med
underviserne på Personligt
Lederskab kursus?

StrongYou har bl.a gjort en forskel for

Sandsynligt
100%

Tilfreds
100%

"Gode og energiske undervisere"
"Virkelig godt kursus med relevant
indhold."
"Meget spændende kursus."

"Det er det mest brugbare og
interessante kursus jeg har været
på. Jeg er i fuld gang med at lave
ændringer..."



HTH Køkken A/S
af Freddy Kloster Nielsen -  Manager Commercial Unit International

Brand  Education hos HTH Køkkner og Nobia. 

01 Hvad ønskede HTH Køkkener at opnå?

02 Hvad lærte vi af processen?

03 Hvad var gevinsten ved kurset?

04 Hvad gør vi fremadrettet?

"I forbindelse med at vi vedholdende
bestræber os på at tilbyde en platform af
kompetenceudvikling, fik vi øje på, at vi har
overset en vigtig faktor mellem salgs- og
ledertræning, nemlig mentalttræning af
den enkelte"

" DET ER ET VERDENSKLASSE KURSUS MED
VERDENSKLASSE UNDERVISERE. 
Medarbejderne oplever en lethed i deres bevidsthed at
tilgå samarbejde og konflikter på. Både de konflikter
der er inde i dem og dem, der sker med kollegerne. 
De skaber et fælles sprog i virksomheden, og det
styrker sammenholdet og kulturen" 

"Vi lærte at processen er vigtig. Det at være
i et forløb frem for at få undervisningen
over 2 dage giver langt mere værdi, da
deltagerne er i en proces. Vi har også
udvidet onlinekald til 3 timer".

"Der er allerede stor efterspørgsel på "mere" af denne
type kurser i organisationen, og derfor har vi besluttet
at investere i flere hold, samt Personligt Lederskab 2. 
Dette giver vores medarbejdere mulighed for at gå
endnu dybere i materialet og styrker os vedvarende
som organisation". 

StrongYou har gjort en forskel for



Hvad giver det medarbejderne?

At medarbejdere får den viden, der skal til, for
at de kan lykkedes med at skabe trivsel i
fællesskab.

Medarbejdere, der trives, bliver i deres
ansættelse, leverer højere kvalitet, og skaber
mere værdi, som kan ses på bundlinjen. 

Medarbejdere, der trives har mindre
sygefravær. Dokumenteret, at arbejdsglæde
kan ses på bundlinjen. 

Medarbejdere, der trives i sit arbejde, og  med
sig selv, er stabile i deres sind. Vi giver
værktøjer og viden til et fælles sprog så trivsel
kommer fra medarbejderne til virksomheden. 



 StrongYou - Personligt Lederskab

Vi uddanner via fysisk undervisning  eller online, hvor vi  formidler viden om,
hvordan den mentale tilstand danner indholdet i livet.

At opnå viden om, hvordan vi reagerer på de mentale tilstande, der opstår i
vores krop fysisk og i vores psyke, giver mulighed for at agere ansvarligt. 

Ofte anerkender og lytter vi ikke til vores ubevidste tilstande, og de bliver skudt
til hjørnet. I stedet for, at vi vågner op en dag og føler stress og mistrivsel,
uddanner vi dig i, hvordan mental træning former trivslen i vores (arbejds)liv.

Personligt Lederskab er nøglen til en ny måde at være i verden på.

Vi arbejder ud fra af 85% af alle ansatte jf. Gallup går uengageret på job hver
dag. 

StrongYou stræber efter at fremme Livstilfredshed, der styrker det hele
menneske til gavn for dem selv, deres nære og i deres ansættelse. 

Personligt Lederskab er udviklet, fordi træning af bevidsthed, omkring din mentale
tilstand, former livet i en retning du aldrig nogensinde turde drømme om. 



Det meste af den viden, selvindsigt og erfaring vi
deler på de sociale medier og vores foredrag,
inspirerer til at vække drømmen om at noget
skal være anderledes.

På kurser styrker vi medarbejderne til at tage
deres personlige lederskab. I vores materiale
arbejder deltagerne på at tage ansvaret for
kommunikation hjem til sig selv. Det skaber en
handlekraft, der styrker trivslen i (arbejds)livet.

Vores workshops og individuelle forløb styrker og
støtter den transformation, som deltageren
ønsker. Vi giver mentale værktøjer, selvindsigter
og støtte til teamet eller gruppen.

INSPIRERER GENNEM FOREDRAG 

 STYRKER GENNEM UDDANNELSE

TRANSFORMERER GENNEM COACHING 
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Grundfundamentet for StrongYou



5 trin til forandring

Dét, vi ikke vil arbejde med, vil ikke lade os være. Fokus på,
hvad vi vil hen til i stedet for, hvad vi vil væk fra. 

Når vi går på nysgerrigt på opdagelse i, hvad der forhindrer
os, kan vi konkret arbejde ud fra det.

Ved at være konkret i vores mål, og vide hvad vi vil hen til,
kan vil holde det fokus der giver os vejen til målet.

Rejsen er din destination og fremtiden  er sat ud fra personlig
progression. Derfor er Personlig Lederskab så effektivt og let at bruge. 

Forbedre

Forhindre

Fokus

Forandre
Det kræver fokus at skabe en forandring, så med et skridt ad
gangen bevæger vi os hen imod den fremtid, vi ønsker os. 

Fremtid



Det er let at komme i gang med at træne mental trivsel gennem Personligt Lederskab. 

Eksempel på et forløb

2  fysisk undervisningsdage 
Max. 20 deltagere.

Fra kl. 8:30 - 16:00
Undervisningen afholdes hos jer.

1 online session á 2½ time som opfølgning. 
Planlægges ud fra jeres muligheder og ønsker.

Personlig Lederskab Manual på 60 sider.
Manual med viden og værktøjer.

Ubegrænset deltagelse på kvartalsvis webinar
Hold dit Personlige Lederskab i fokus  

Pris pr. deltager inkl. materialer eksl. transport og ophold
Kr. 5.490,- eksl. moms

Tilskud til kurset

Vi, som undervisere, og vores kurser
er godkendt af AMU/Dekra.

Det betyder, at vi kan søge tilskud for
dig, og virksomheden,
omkostningsfrit, så kursusprisen
reduceres.

Tilskuddet vil afhænge af din
virksomhed, men kræver dog, at der
er min. 15 deltagere på holdet. 

Ofte får virksomheden 1/3 
af udgiften i tilskud. 

Praktisk og tilskud

1 2



Om StrongYou
StrongYou er startet ud fra Tanjas passion om at skabe
livstilfredshed via bevidsthedtræning,  da hun erfarer, at det
udfolder uudforsket potentiale hos den enkelte.

Tanja møder Michelle på Masteruddannelse i Kommunikation
og Speaking. 
De kommer til en erkendelse af, at de er stærkere sammen,
fordi forskellige perspektiver på bevidsthedstræningen er
optimerende for den personlige udvikling.

De ved, at træning af bevidsthed kræver mod og nysgerrighed. 
De ved, at det er det hele værd, da de gang på gang oplever,
hvordan der sker positive foandringer i (arbejds)livet, tilgangen
til håndtering af konflikter og i måden der kommunikeres på.

De ved af erfaring, at mentale strategier og redskaber
medvirker til en handlekraftig organisation, hvor alle arbejder
hen i mod at tage et personligt ansvar.

Det igangsætter trivslen, som påvirker arbejdsindsatsen og
kollegaskabet.

Tanja og Michelle´s passion er, at alle medarbejdere
får indsigt og mentale værktøjer, der fører til et
(arbejds)liv, hvor hver enkelte bidrager til
psykologisk tryghed og trivsel.
 
Det er grundlaget for "Personligt Lederskab" hos
StrongYou.



VI SES
Vi ser frem til at samarbejde med jer

KONTAKT

Tanja       + 45 31229226
Michelle  + 45 22949722 hello@strongyou.dk www.strongyou.dk 


