
Meg og mine mål  

Fellesnevnere  
for alle gründere

Ønsket om å lykkes

Frykten for å mislykkes

Fokusert jobbing mot riktig mål 
skaper suksess

Som gründer har du mange roller og 
oppgaver. 

• Vet du hvordan du gjør dette mest 
mulig effektivt og  
lønnsomt?

Så var det mål da. De starter ofte med 
en drøm. 
• Hva er den egentlige drømmen 

din?
• Har du satt helt konkrete mål?
• Laget en spesifikk plan for hvordan 

du skal oppnå dem, basert på dine 
naturlige styrker?

Du er et helt team alene! 
Hvilke roller og oppgaver som er mest 
naturlig for deg, påvirker hvordan du 
jobber for å oppnå suksess.
  

• Får du ikke resultatene du  
ønsker deg?

• Ønsker du å jobbe enklere?
• Lurer du på hvordan du kan klare å 

virkeliggjøre drømmen

Det er lett å bli revet med  
av en drøm
Men en drøm blir aldri til virkelighet 
uten handling.
 
Og da er det trygt å vite at planene 
fører mot målet uten for mange 
omveier og blindgater - gründerlivet 
er humpete nok som det er – og like 
viktig at du er på vei mot riktig mål.

Løsningen ”one size fits all” 
finnes ikke
Arbeidsoppskriften som andre sverger 
til er ikke nødvendigvis den beste for 
deg.

 Når du vet hva som er mest naturlig 
for deg og din personlighetstype, blir 
dagene enklere.

2 dagers workshop for gründere

Kursholder Anne Kristin Palm 
Anne Kristin Palm har lang erfaring 
fra næringslivet. Hun har drevet egen 
virksomhet i 14 år, som markeds- 

økonom, sertifisert 
coach, fasilitator og 

foredragsholder. 
Hun brenner for ut-
vikling og arbeids-
glede, bedriftskultur 
og lederskap som 
skaper samarbeid 

og vekst.
 Anne Kristin ønsker 

at gründere skal lykkes. 
Hun bistår med tydelighet, målsetting, 
strategi og å tørre og være.

Bli med og få nøkkelen til 
enklere suksess
Det viktigste er først å vite hvor-
dan du selv fungerer – og så sette 
mål og planer ut i fra deg.

Derfor får du først en profil-
analyse (Jungs Type Index).  
Du lærer hvordan jobber du mest 
naturlig 
• hvordan du beholder energien
• hvor lett sporer du av
• hvorfor du tar beslutninger 

som  du gjør
• hvorfor du liker eller ikke liker 

struktur
• hva skaper irritasjon og sinne

 Deretter lærer du å sette opp
din personlige handlingsplan 
• basert på hvem du er
• hva du drømmer om
• med hovedmål og delmål som 

betyr noe for deg

NÅR: Tirsdag 5. og torsdag 7. juni kl. 13-16 begge dager
HVOR: LierLaben, Vestsideveien 9F, Lier
DELTAGERAVGIFT: 750,- for begge dager
PÅMELDING: Innen 22. mai på www.nfdr.no


