
EN RIGTIG 
LEDER ER 
ET DUMT 
SVIN...

“





OM MOTIVATION MANAGEMENT 
I 2009 startede Motivation Management en 
succesfuld rejse. Vi har formået at forene 
motivation og ledelse på en succesfuld måde.

Ideen om at skabe en virksomhed, der 
udelukkende fokuserer og motiveres af, 
at skabe udvikling hos ledere, teams og 
derved bedre arbejdspladser i Danmark, 
er Motivation Managements drøm.

MENNESKET I FOKUS 
For at Motivation Management kan bevare 
sin fokus på mennesker og vores kunders 
ønske om at kunne tilpasse vores kunders 
forretninger, er virksomheden sammensat 
af partnere/konsulenter. Motivation 
Management ønsker at holde sin fulde 
fokus på udvikling og mennesker, hvilket 
har gjort at virksomheder i hele Danmark 
har kunne mærke vores brændede ønske 

og benyttet vores ydelser, fordi de ved vi 
gør hvad vi siger, og siger hvad vi gør.
Alle udviklingsprocesser i Motivation 
Management tager udgangspunkt i 
motivation, og hjælper derved den 
traditionelle lederrolle til at vende sin 
indsigt lidt på hovedet, ved at sætte 
mennesket i fokus. Dette er en proces, 
man starter og løbende udvikler på. 
Den forklarer den røde tråd i Motivation 
Managements ydelser, som alle er tilpasset 
og kan sammensættes som moduler til 
hinanden.

VISIONEN
Visionen er at give danske ledere og 
teams simple og menneskelige værktøjer, 
så Danmark får et mere motiverende 
arbejdsmiljø, færre stressramte, glade 
mennesker og mere sund produktivitet.



KURSER



Formål
Enneagram 1 er at få den mest grundlæggende 
enneagramteori introduceret.

Udbyttet
At lære at forstå forskelligheden mellem men-
nesker.

Målgruppe
Alle der har lyst til at styrke sin forståelse af sig 
selv og andre mennesker.

Forudsætningen
Ingen forudsætninger er krævet.

Værktøjer 
Enneagramteorien er baseret på ”Enneagram-
mets Visdom”, udgivet af ” The Enneagram 
Insitute”.

I uddannelsesforløbet er elementer samt 
øvelser fra NLP, kognitiv teori, motivation samt 
vanebrydning.

Forløb
Enneagram 1 er fastsat til 4 gange om året af 3 
dage, så man vælger den dato der er interes-
sant for en selv. Dette kursus giver adgang til 
Enneagram Business samt Enneagram Business 
Leader.

Kursussted
Kurserne afholdes i Storkøbenhavn. Se mere på 
motivationmangament.dk.

Prisen 
4.500 kr. ekskl. moms

ENNEAGRAM 1
Enneagrammet er et menneskeligt landkort, fordelt på 9 typologier. Et af de mest 
anvendte i erhvervslivet i vores tid. Enneagrammet er anderledes og har en mere ef-
fektiv tilgang til mennesker, hvilket gør at det  kan implementeres og derved vinder 
over så mange af de andre værktøjer vi benytter i dag.





Formål
Enneagram Business er tilpasset erhvervslivet 
og skræddersyet til et travlt arbejdsliv, 
samt til de der ønsker at implementere sin 
enneagramviden med det samme.

Udbyttet
At styrke sin selvindsigt, kommunikationsevne 
samt navigationen mellem mennesker. At lære 
at forstå andre mennesker, og derved få færre 
menneskelige udfordringer.

Målgruppe
Alle der har lyst til at styrke samt arbejde med 
den menneskelige indsigt.

Forudsætningen
3 dages Enneagram 1 er vigtigt at have inden 
kurset, så får man maximalt udbytte ud af 
uddannelsen.

Værktøjer 
Enneagramteorien er baseret på 
”Enneagrammets Visdom”, udgivet af ”The 
Enneagram Insitute”.

Forløb
Hele Enneagram Business løber fra februar–
december. Man kan dog opsamle eller supplere 
sin allerede nuværende enneagramviden, 
ved at købe separate dage (dog uden bøger, 
opgaver og webopfølgning), eller man kan 
tilmelde sig for  et halvt år, dog kan man ikke få 
diplom og workshopdag kun kursusbevis.

Kursussted
Kurserne afholdes i Storkøbenhavn. Se mere på 
motivationmangament.dk.

Prisen 
1 dag: 3500 kr. ekskl. moms.
6 mdr.: 17.000 kr. ekskl. moms.
1 år: 29.000 kr. ekskl. moms.

ENNEAGRAM BUSINESS
Enneagrammet er et menneskeligt landkort, fordelt på 9 typologier. Et af de mest 
anvendte i erhvervslivet i vores tid. Enneagram business er formet således at man 
praktiserer det man lære fordelt over 1 år, 6 mdr eller 1 dag ad gangen.



VI FØLGER IKKE DEN 
FAGLIGT DYGTIGE LEDER, 
VI FØLGER DEN 
AUTENTISKE OG 
MENNESKELIGE LEDER

“







Formål
Enneagram Business Leader er tilpasset 
erhvervslivet og er skræddersyet til den travle 
leders arbejdsliv, samt de steder hvor man 
ønsker at facilitere implementeringen af sin 
enneagramviden i virksomheden.

Udbyttet
At styrke sine lederegenskaber, autenticitet, 
selvindsigt, kommunikationsevner samt 
navigationen i lederrollen. At lære at forstå og 
navigere smartere med andre mennesker, og 
derved få færre menneskelige udfordringer 
som leder.

Målgruppe
Ledere der vil styrke sit lederskab samt arbejde 
med den menneskelige indsigt.

Forudsætningen
3 dages enneagram 1 er vigtigt at have inden 
kurset, samt en træning i enneagrammet.

Værktøjer 
Enneagramteorien er baseret på 
”Enneagrammets Visdom”, udgivet af ”The 
Enneagram Insitute”.

Forløb
Hele Enneagram Business Leader løber fra 
februar–december, man kan dog opsamle 
eller supplere sin allerede nuværende 
enneagramviden, ved at købe separate dage,  
eller man kan tilmelde sig for et halvt år.

Kursussted
Kurserne afholdes i Storkøbenhavn. Se mere på 
motivationmangament.dk.

Prisen 
1 dag: 4500 kr. ekskl. moms.
6 mdr.: 25.000 kr. ekskl. moms.
1 år: 41.000 kr. ekskl. moms.

ENNEAGRAM BUSINESS LEADER
Enneagrammet er et menneskeligt landkort, fordelt på 9 typologier. Et af de mens 
anvendte i erhvervslivet i vores tid. Enneagram Business Leader er en uddannelse 
for lederen, som ønsker værktøjerne til at blive en mere autentisk, kommunikativ 
og menneskelig stærk leder i en hektisk dagligdag.



VIRKSOMHEDSPAKKER



Formål
At træne lederteamet i motivende ledelse samt 
læren om menneskelig indsigt i sig selv og sit 
team.

Udbyttet
At styrke sine lederevner, autensitet, 
selvindsigt, kommunikationsevner samt 
navigationen mellem mennesker. At lære at 
forstå andre mennesker og derved få færre 
ledelsesudfordringer.

Målgruppe
Ledere der ønsker at styrke deres menneskelige 
lederskab.

Forudsætningen
At man ønsker udvikling af sit lederskab.

Værktøjer 
• Planstruktur/overblik
• Kommunikationsværktøjer
• Typologiværktøj (enneagrammet)
• Processer
• Motivation/coaching

Forløb
Hele forløbet tilpasses lederteamet og de 
rammer der er sat herom. Proces- og tidsplaner 
planlægges i forhold til projektets størrelse.

Kursussted
Kursussted aftales separat. Ikke inkl. i prisen.

Prisen
Priserne starter ved 55.000 kr. ekskl. moms for 
3 kursus dage samt 1 individuel samtale for 5 
personer.

MOTIVERENDE LEDELSESPAKKE
Motiverende ledelsesforløb henvender sig til ledere og teams, der ønsker at 
fokusere på mennesker, og hvad der skal til for at skabe de bedste resultater med 
mennesker som udgangspunkt.





Formål
Strategiforløbet har til formål at præcisere, 
formulere og kommunikere virksomhedens 
strategi, samt sikre at mennesker er en del af 
planstrukturen. 

Udbyttet
At styrke kommunikationen og forventningerne 
til virksomhedens ledere/medarbejdere. At 
synliggøre og præcisere performance samt 
resultater.

Målgruppe
Lederteams

Forudsætningen
Adgang til allerede eksisterende 
strategimateriale og nøglepersoner til forløbet.

Værktøjer 
Standardplanstruktur i PP form med øje for 
sideløbende kommunikationsproces.

Forløb
Hele strategiforløbet skræddersys til den 
enkelte virksomhed indeholdende:
• Planlægning
• Strategiseminar 1 dag
• 2 x halve opfølgningsdage med lederteamet
• Kommunikationsplan
• Koordinering og kommunikation

Kursussted
Kursussted aftales separat. Ikke inkl. i prisen.

Prisen
Standardforløb for ledergruppe på 5 personer, 
med ovenstående forløb.
50.000 kr. ekskl. moms.

STRATEGIPAKKE
Strategiforløb er for virksomheder, der har udfordringer med struktur, 
kommunikation og mennesker. I Motivation Managements strategiforløb 
formaliserer man forretningsstrukturen og et godt afset for at sikre, at menneskerne 
kan se sig selv i planerne.





Formål
Lær at brug enneagrammet effektivt og 
praktisk i virksomheden. 

Udbyttet
At salg er relationer og ved at styrke sælgernes 
evne til at skabe stærkere relationer, forståelse 
og præcis kommunikation, vil salget stige. 

Målgruppe
Alle virksomheder, der har lyst til at styrke samt 
arbejde med den menneskelige indsigt.

Forudsætningen
At man ved at mennesker betragtes som 
HUMAN CAPITAL og er dem der tjener pengene 
i virksomheden.  At man yderligere ønsker at 
fokusere på menneskers motivation.

Værktøjer 
Enneagramteorien er baseret på 
”Enneagrammets Visdom”, udgivet af ”The 
Enneagram Insitute”.

Forløb
Hele Enneagramforløbet kan strække sig over 6 
eller 12 måneder, hvor der er kursus 1 gang om 
måneden med indlæring af værktøjet, opgaver 
og opfølgning.
Alle forløb er beskrevet og planlagt i proces 
med løbende opfølgning.

Kursussted
Kursussted aftales separat. Ikke inkl. i prisen.

Prisen
6 måneders enneagram udvikling a 6 
kursusdage (10 personer) : 85.000 kr

12 måneders enneagram udvikling a 12 
kursusdage (10 personer): 158.000 kr

Priserne er ekskl. moms.

SALGSKURSUS PAKKE
Motivation Managements salgskurser tager udgangspunkt i mennesker: Hvordan er 
sælgerens salgsprofil og hvad skal sælgeren arbejde med, hvordan forstår vi vores 
kunder og hvordan vi sælger til dem. 





Formål
Lær at bruge enneagrammet effektivt og i 
praksis i virksomheden. 

Udbyttet
Når virksomheden vælger at implementere 
enneagrammet i en proces, får man løst mange 
af de menneskelige udfordringer, der ligger 
gemt i virksomheden, og dette sparer penge for 
virksomheden.

Målgruppe
Alle virksomheder, der har lyst til at styrke samt 
arbejde med den menneskelige indsigt.

Forudsætningen
At man ved at mennesker betragtes som 
HUMAN CAPITAL og er dem der tjener pengene 
i virksomheden.  At man yderligere ønsker at 
fokusere på menneskers motivation.

Værktøjer 
Enneagramteorien er baseret på 

”Enneagrammets Visdom”, udgivet af ”The 
Enneagram Insitute”.

Forløb
Hele Enneagramforløbet kan strække sig over 6 
eller 12 måneder, hvor der er kursus 1 gang om 
måneden med indlæring af værktøjet, opgaver 
og opfølgning.
Alle forløb er beskrevet og planlagt i proces 
med løbende opfølgning.

Kursussted
Kursussted aftales separat. Ikke inkl. i prisen.

Prisen
Konsulent pr. måned for 5 dage i min. 6 
måneder: 45.000 kr. pr. måned.
6 måneders enneagram udvikling a 6 
kursusdage (10 personer) : 85.000 kr.
12 måneders enneagram udvikling a 12 
kursusdage (10 personer): 158.000 kr.

Priserne er ekskl. moms.

ENNEAGRAMPAKKE
Motivation Managements enneagramforløb retter henvendelse til de virksomheder, 
der ønsker at  implementere menneskeværktøjer i en proces der er simpel og 
brugbar i en hektisk hverdag.





Formål
En ekstern udviklingskonsulent, kan 
løbende udvikle dine medarbejdere og sikre 
menneskelig fremdrift.

Udbyttet
Virksomheden betaler kun for de timer 
konsulenten er til stede, og da konsulenten er 
ekstern er man i stand til en større sparring, 
udvikling samt innovation.

Målgruppe
Alle virksomheder der har lyst til at udvikle 
løbende i virksomheden.

Forudsætningen
Virksomheden har fokus på mennesker og 
performance.

Opgaver
• Lederudviklingsopgaver
• HR udviklingsopgaver
• Salgsudviklingsopgaver
• Stress- og sygdomsforbyggelse
• Trivselsopgaver
• Motivations- og performanceopgaver
• Enneagram implementering
• Træning af leder onsite
• Generelle menneskeudviklingsopgaver

Kursussted
Alt foregår i virksomheden

Prisen
1 dag om måneden i virksomheden: 15.000 kr.
2 dage om måneden i virksomheden: 25.000 kr.
5 dage om måneden i virksomheden: 45.000 kr.

Priserne er ekskl. moms samt baseret på min. 6 
måneders samarbejde.

COACH/KONSULENTPAKKER
Coach/konsulent pakker henvender sig til Lederen eller teamet der har for travlt 
til at uddannes og ønsker learning by doing og hands on. Coachen/konsulenten 
kommer on site og FIKSER.





Formål
Intensiv og teamorienteret enneagramtræning.

Udbyttet
Når virksomheden vælger at implementere 
enneagrammet i en proces , får man løst mange 
af de menneskelige udfordringer, der ligger 
gemt i virksomheden og dette sparer penge 
for virksomheden. At træne intensivt i 5 dage 
giver teamet ro til at få maximalt udbytte af 
træningen.

Målgruppe
Alle virksomheder, der har lyst til at styrke samt 
arbejde med den menneskelig indsigt.

Forudsætningen
At man har lyst til at udvikle HUMAN CAPITAL 
og dem, der tjener pengene i virksomheden.  
Samt ønsker at fokusere på menneskers 
motivation.

Værktøjer 
Enneagramteorien er baseret på 
”Enneagrammets Visdom”, udgivet af ”The 
Enneagram Insitute”.

Forløb
Udviklingsforløbet starter med planlægning, 5 
enneagramdage i Dubai, samt opfølgning som 
aftales efterfølgende.

Kursussted
Sted kan være Dubai, 5 dage med træninger og 
oplevelser samt bespisning.

Prisen
Estimat pr. Person. 19.995.00 kr. ekskl. moms.

Her tages forbehold for perioden og uforudsete 
anliggender. Destination Dubai kan ændres 
efter kundens ønske, priserne ændres og 
tilpasses derefter.

DUBAIPAKKE
Rejsepakken DUBAI henvender sig til grupper, der ønsker at implementere 
enneagrammet intensivt og under andre rammer. Den kombinerer uddannelse og 
oplevelser så det er mere motiverende.



BESTILLING
Bestilling af kurser, seminarer og workshops skal ske via 
hjemmesiden, mail eller telefon. 

INSPIRATION
Kontakt os gerne for GRATIS inspiration på mail eller telefon.

KONTAKT

Park Allé 382
2625 Vallensvæk

Web: motivationmanagement.dk
Mail: anneravn@motivationmanagement.dk
Telefon: +45 31 52 02 27

ALLE VIRKSOMHEDS-
KURSER KAN FORMES 
OG TILPASSES EFTER 
ØNSKE.





Vi havde besøg af 
Motivation Management 
i et par timer, hvorefter 
vi nærmest ikke 
troede på det vi havde 
oplevet.

Henrik N. Andersen
Adm. Direktør, Erria A/S

“


