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Skræddersyede intime workshops for ejerledede virksomheder & iværksættere, 
med ligestillede deltagere - få et boost på din virksomhed og sæt handling bag. 
 
Har du og din virksomhed eller virksomhedsidé brug for et boost på forretningspla-
nen, budskabet, bundlinjen eller et specifikt tema? Måske har du behov for afkla-
ring, sparring eller feedback på en udfordring? Så læs videre her. 
 
Med friske øjne skræddersyr vi en workshop til jeres ønsker, så det matcher delta-
gerkredsen. Workshoppen er en styret proces for at sikre, at der skabes værdi og et 
fortroligt intimt rum til deling, sparring, læring, øvelser og netværk. Få feedback 
uden du er forpligtet til at følge forslag, råd & tips. Hver deltager får et brugbart ud-
bytte  fra workshoppen til at arbejde videre med i egen virksomhed.  
 
Workshoppen varer ½ dag (typisk kl. 9-13) for 4 deltagere, som er ligestillede; ek-
sempelvis 4 etablerede ejerledede virksomheder, 4 nyetablerede iværksættere el-
ler 4 potentielle iværksættere o.s.v.  
 
Kontakt mig gerne om specifikke temaer og/eller personkreds, hvis du allerede 
kender andre i dit netværk, kontorfællesskab m.v., som har lyst til at være med.  
 
 Workshops starter fra uge 31 
 
Pris 
Workshoppen koster kr. 1.500 + moms pr. deltager 
Sted 
”Bækgaarden”, Hovvej 6, Grundfør, 8382 Hinnerup 
Faciliteter 
Landlig idyl, stilhed og naturen lige om hjørnet. Så vidt det er muligt arrangeres en 
udendørs øvelse, så medtag praktisk overtøj og fodtøj 
 
 
 
Sparringssamtale - Individuel sparring på en udfordring - du bestemmer indholdet 
 
Foretrækker du sparring 1:1, er du naturligvis meget velkommen til at booke en 
samtale, hvor du selv bestemmer indholdet. En sparringssamtale varer 2 timer - og 
efterfølgende modtager du et resumé til inspiration og refleksion, så du kan sætte 
handling bag din udfordring.  
 
 Sparringssamtaler 1:1 aftales fra dag-til-dag  
 
Pris 
Sparringssamtalen koster kr. 2.500 + moms + transport inkl. resumé 
Sted 
Frit valg på din virksomhed eller på min virksomhed  
 
 
 
 
Link til kontakt: http://noergaard-coaching.dk/Kontakt.html  
- eller ring 4095 1369 
 

Nørgaard-Coaching 

Nørgaard-Coaching 

Jeg flytter mennesker! 

- jeg brænder for at hjælpe andre videre ved at sætte handling bag! 

Workshops 
 Skræddersyede 
 Intime 
 Ligestillet deltagerkreds 
 
 
 
 
Sparringssamtale 
 Individuel 
 Uvildig 
 Resumé inklusive 
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