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SPROGET ER EN GRATIS ENERGIPILLE
MED SPROGET KAN DU TALE TINGENE OP OG SKABE BEGEJSTRING.
HAR DU BRUG FOR EN ENERGIPILLE, SÅ KOM TIL SPROGEFTERSYN.
VI LUGER UD OG FÅR DIT SPROG TIL AT BLOMSTRE.
DU KAN FÅ EN ’AKUTTID’, HVIS: Du skal holde et oplæg, som skal be-

DU KAN FÅ TID TIL ’DET STORE EFTERSYN’, HVIS: Du er leder på en

væge og begejstre tilhørerne eller skrive en tekst, der skal fange og flyt-

arbejdsplads, hvor sproget påvirker trivslen og lysten til at gå på arbejde.

te læseren. ’forundringsfabrikken’ giver dig sparring, så du bliver i stand

’forundringsfabrikken’ kommer ud til jer og ’tager temperaturen’. Derefter

til at formulere budskaber, der rammer plet hos modtagerne.

leverer vi en skræddersyet pakke, der sprogbooster jeres arbejdsplads. I
bliver trænet i både mundtlig og skriftlig kommunikation med udgangs-

DU KAN FÅ TID TIL DET ’LILLE EFTERSYN’, HVIS: Du bliver påvirket af

punkt i de daglige opgaver. De nye sprogkundskaber får trivselsbaro-

den stemning, som du selv og andre skaber med sproget. ’forundrings-

meteret i vejret og knytter tættere bånd til kunderne.

fabrikken’ giver dig viden, så du bliver mere bevidst om, hvilket ’sprog’
der skaber positiv stemning. Du bliver trænet i at tale ’ressourcesprog’ og
få øje på nye muligheder. Du får en taknemmelighedsdagbog, hvor du
hver dag kan skrive, hvad du er taknemmelig for at have oplevet. Det vil

Ring til forundringsfabrikken på tlf. 30438560 og få en tid, så du og din

træne din hjerne til at tænke mere positivt.

virksomhed kan sprogblomstre.

