BLI INSPIRERT
En frisk start på dagen, et tankebrekk etter lunsj
eller en faglig aperitiff før middag ?
FOREDRAG PÅ EN 5 METER LANG STREK
1 time aha-basert inspirasjon –

Hva kjennetegner bedrifter og mennesker med god serviceinnstilling,
team energi og sterke relasjoner? På en morsom og klok måte visualiseres bedriftens kultur, og det blir tydelig
hvor stor innvirkning språk, energi og relasjoner underveis - har på resultatet. Dere får høre om flyt-sonen,
språkets makt, deppetrappa, og hva som er forskjellen på off- greit- og yess modus.

… eller 2 timer mini workshop. Foredraget blir bedriftens/teamets historie. Underveis krysser dere av på
refleksjonsstreker, og umiddelbart etterpå jobbes med det fagtema dere har for samlingen. Bli overrasket over
hvor stor effekt det er i felles bevissthet og små justeringer!

EN 5 METER LANG STREK BLIR TIL FELLES
BEVISSTHET OM SERVICE KULTUR, BEDRIFTENS
PERSONLIGHET ELLER ENERGI I PROSJEKTER

Foredrag/workshop tilpasses
bransje, bedrift og det tema dere
har for samlingen.
Gunn Eggebø
Telefon 41 56 65 41

www.mindline.no

Det vi oppnår samsvarer alltid med
hvordan vi hadde det underveis

OV E RS I K T O G I N N S I K T PÅ E N S T R E K
MINDLINE er et visualiserings verktøy som gir oversikt over de mentale mekanismene underveis
i prosjekter og i hverdagen. Verktøyet har sterkt målfokus, og belyser hvordan teamets evne til å
håndtere det uforutsette avslører teamets energi, relasjoner og integritet. Prinsippet med
MINDLINE er visualiseringen. Den egner seg derfor i alle typer prosjekter, bransjer og
tidshorisonter.
Det er noe genialt enkelt med modellen. Det er faktisk bare en strek.

Gunn Eggebø
har jobbet profesjonelt med team- og relasjonsutvikling siden 2001, og
har god erfaring med prosessledelse og fagformidling. Hun har levert
over 500 foredrag, workshops og bedriftsprosesser, og utført 4000
team/leder/profil analyser. Hun har vært aktiv utøver, instruktør og leder
innen fallskjerm og paragliding i 14 år. Innen luftsport er våkenhet
avgjørende for å oppnå utvikling, resultater og glede – slik det også er i
bedrifter og prosjekter.
I Mindline er hun gründer, daglig leder, konseptutvikler, foredragsholder
og prosessveileder.
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Gunn formidler på en klok,
uhøytidelig og dynamisk
måte - på en strek.

