


Helt overordnet arbejder vi med identiteter. Når identiteter 
hos personer eller organisationer identificeres handler det 
om processer og om at definere en mulig vej. Vi kan ikke 
gøre arbejdet for hverken personen eller organisationen, for 
så fjernes den alt afgørende læring, og det er her kernen er. 
Vores fineste opgave er at give al viden om navigering vide-
re til jer, og være med som navigatører i en periode. Når vi 
forlader skuden, så er man selv i stand til bruge den viden og 
tilførte erfaring. Vi taler ofte om at kunne læse et søkort. At 
kunne forstå de fakta og informationer for at nå til en destina-
tion. Men hvad søkortet ikke viser er en eventuel storm eller 
pludselige opståede situationer. Dem skal man rustes til og 
være så beredte på, som overhovedet muligt.

Hvis du forstår 
mennesker, så forstår 
du også forretning.



Vi har overordnet 3 produkter

ACT//SHARE 
Input til hverdagen og små kærlige skub til menneskeheden. Hvis man forstår 
mennesker, forstår man også organisationer og fællesskaber. Inspirerende  
foredrag, TALKS og peptalk til dig, dine ansatte eller dit arrangement.

ACT//CREATE 
Kreativ sparring i organisationen med de mennesker som udgør kulturen  
og værdien hver dag. Forståelse for identiteten skaber bevidsthed og er  
et mesterligt værktøj for trivsel og retning.

ACT//PERFORM 
For at kunne performe endnu bedre som organisation kræver det mennesker  
der har lyst til også at performe bedre både i jobbet og som det menneske de er.

Det uperfekte liv
Ingen er perfekte og alle har deres 
udfordringer. Med forskelige ind-
gangsvikler og lidt humor peger vi 
på os selv – alt det vi slet ikke kan 
og alt det selvfølgelig kan. Sådan 
som vi ser os selv, og hvordan 
ser andre os? Vi stiller en række 
spørgsmål, som vi til dels også 
forsøger at svare på. Alt fra ”har du 
succes?” ”Er du autentisk?” ”Har 
du hovedrollen i dit liv?” – vi ind-
drager tilhørerne i det de har lyst til 
at dele. 
 

Autentisk identitet
Hvad består en ”identitet” i det 
hele taget af? Det dykker vi helt 
konkret ind i. Hvem er du, hvordan 
gør du, hvorfor gør du, kan du lide 
det du ser/gør/tror, og kan du over-
hovedet bruge den info til noget 
som helst?

De fem ”regler”
Måske hader du regler (så kald det 
noget andet)? Men trods det, så 
har vi alligevel fem af slagsen som 
vi hjertens gerne vil introducere for 
dig, som ønsker at være 100% dig 
og følge din drøm – din passion.

Business identitet
Identiteten kan være trykt på en 
lap papir og lagt i skuffen, og der 
kan den ligge i mange år. Er den 
tilgængelig? Kan folk overhovedet 
huske den, og er den ”levende” i 
hverdagen så den også er tydelig? 
Hvad består sådan en identitet af - 
og hvad nu hvis der mangler nogle 
brikker til ”puslespillet”?
Men der er meget mere på hylden.

Inspirerende foredrag  
og aktive TALKS
 
Vi ønsker at inspirere, motivere og ikke 
mindst aktivere. Derfor laver vi aktive og 
deltagende TALKS, hvor der vil være nær-
værende kommunikation med tilhørerne. 
Længde: 2 timers varighed
 
Pris: kr. 7.500 ex moms
Max 30 deltagere. Ved flere deltagere beregnes en deltagerpris 

Mindre grupper (op til max 10 pers.): Kontakt os for pris

Inspirerende PepTALKS
 
En peptalk kan være starten på dagen, 
afslutningen på mødet eller måske ind-
sparket til netværket eller organisationens 
medarbejdere.
Vi har forskellige temaer og input vi gerne 
byder ind med - kontakt os for at finde det 
helt rigtige til jeres arrangement.
Længde: 30-45 min

Pris: kr. 3.500 ex moms
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EKSEMPLER PÅ MULIGE TEMAER TIL ”TALKS”



Programmet tilpasses over en aftalt periode med in-
put, workshops, teamsupport, opsummering og eva-
luering. Der sammensættes et individuelt og skræd-
dersyet program til den konkrete organisation.

Konceptudvikling og personaleindblik med works-
hops og værktøjer tilrettet jeres virksomhed. Der vil 
i forløbet arbejdes med både interne og eksterne 
processer. 
I ender ud med et 360° indblik og bevidsthed hvad 
angår organisationens interne og eksterne proces-
ser. Et intenst boost som styrker hele virksomheden 

og ruster jer til at gennemføre beslutninger. Pro-
grammet løfter til vækst og fremdrift på en måde, 
så organisationen efter processen er selvkørende og 
bedre stillet.

Programmet er et forløb der starter fra 6 mdr. og 
frem, alt efter organisationens størrelse og opgavens 
omfang. Dette klarlægges inden opstart, og der vil 
blive udfærdiget et overblik til virksomheden.

Kontakt for mere information om et individuelt 
program sammensat til din organisation
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Business Potentialeprogram 

Kreativ jumpstart
 
Brainstorm  med sparring og rådgivende 
indspark til det videre forløb. Få den bed-
ste start med dit projekt eller ide. Med et 
kreativt twist og indspark til opgaven, er 
du sikret et godt fundament til den vide-
re planlægning. Alle vinkler og potentialer 
kommer i spil, og giver følelsen af at have 
tillid til egen proces.

Der udregnes en timepris
Udarbejdelse af visuel identitet eller prospekt. Tilbud gives efter 

opgavens omfang.

Action Workshop
 
Heldags workshop med afsluttende op-
summering 8 timer. Ønske om en specifik 
destination, hvor dagens forskellige op-
læg, kreative workshop og fællesskab er 
kernen i et fælles mål med alles deltagelse. 
Workshoppen afholdes enten ude eller i 
vante omgivelser. Workshoppens opbyg-
ning og metoder udarbejdes efter et plan-
lægningsmøde med en evt styregruppe 
eller ledelse. Max 10 deltagere. (ved flere 
deltagere beregnes en deltagerpris).

Pris: Kr. 16.500 ex moms

Koncept workshop 

Indledende koncept workshop 4 timer (uden ef-
terfølgende tilretninger) En ide eller et projekt 
der skal til at tage form. Konceptet bearbejdes 
med forskellige værktøjer i løbet af denne kon-
ceptudviklingsproces, og man går hjem med 
konkrete modeller til videreudvikling. Max 10 
deltagere (ved flere deltagere beregnes en del-
tagerpris). 

Kr. 8.250,- ex moms
Udarbejdelse af visuel identitet eller prospekt. Tilbud gives efter 

opgavens omfang.

Identitets Sparring 

Få konkret sparring når der skal tages beslut-
ninger der vedrører værdier, kultur og branding. 
Dette kan være interne processer så som an-
sættelse, samtaler og det kan også være NEXT 
STEP, og at få overenstemmelse mellem tanker 
og fornemmelser. 
Produktion af materialer til visuel identitet kan 
også varetages, det  produceres af vores gra-
fiske team. Grafiske opgaver kan trækkes af de 
10 timer.

10 timer - Pris: Kr.  6.250,- ex moms
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KREATIV IDENTITETS UDVIKLING

Prospekt 
Er du i en situation, hvor det kunne være 
godt at have en oplæg i hånden, som har en 
beskrivelse og som danner rammen om din 
ide eller dit projekt, så kan vi udarbejde et 
oplæg til fremvisning og til brug for at højne 
selve tanken. 
For at udarbjde et prospekt til netop dit pro-
jekt, aftaler vi først et møde, hvor vi samler 
alle data og ideer. Dernæst laver vi et gra-
fisk oplæg, der indeholder alle disse data 
og beskrivelser. Du modtager filen som en 
pdf - skal det trykkes kommer der en mer-
pris på dette.

Pris: fra kr.  2.500,- ex moms



Du bliver dit eget fyrtårn, så alt står 
mere klart og situationer nemmere at 

overskue - også i stormvejr!

Hvis du forstår mennesker, så forstår du også forretning. Det tillader vi os 
at sige højt og så er det fakta og egentligt ret simpelt at forstå. At omven-
de sig selv at tillade ACT//CHANGE og gøre det til en måde at arbejde 
på og implementere det i sin identitet på, er en helt anden øvelse, som 
kræver lidt tid og lyst til at gå nye veje.

Hvad motiverer dig til at yde bedre? Ikke at nå mest eller være hurtigst, men at være 
sådan som du ønsker at se dig selv? Identitet er DET man er, og ikke det man gør, 
fordi andre siger at du skal, men ganske enkelt fordi du ikke kan lade være. Du følger 
dit hjerte og lader dig lede i en retning, fordi du har samme værdier, tankegang og 
kultur. Bag ved denne følelse ligger der tillid og at kunne stole på det menneske eller 
organisation. Hvordan kommer man derhen, hvor man tiltrækker de ”rigtige” og mere 
af det man gerne vil omgive sig med - både som menneske og som organisation?  
Godt spørgsmål!

Tillid er noget af det vigtigste i relationer mellem mennesker og er alt afgørende for 
vores eksistens og direkte overlevelse. Kan jeg regne med dig? Jeg lover dig at... og så 
videre. Moren til barnet - politimanden i nødsituationen - virksomheden til kunden - det 
vi siger og gør er et symbol på dem vi er, uanset om det er personer eller organisatio-
ner, altså vores identitet. Og det er kun når vi kan kommunikere vores værdier autentisk, 
at vi tiltrækker andre til at følge os og vores identitet og dermed skabe ægte relationer 
og en levedygtig forretning - ergo skabe så meget tillid at nogen kan regne med dig 
og stoler på det du siger og gør.

Ja... nemt ikke? Og HVORDAN kommer det så ind i dig eller ind i din organisation. Na-
vigazion leverer sparring og læring omkring identitet. Og vi kommer hele vejen rundt 
- intet bliver liggene tilbage uset og uberørt.
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Lederprogram
 
ACT//MOTIVATOR: Ghita Kuhlmann
10 timers forløb med løbende sparring og 
udvikling af lederegenskaber. Forløbet op-
startes med en PERFORM SESSION
Ledelsesforståelse der gør dig til den leder 
andre ønsker at følge. Som leder skal du 
kunne tage beslutninger med konsekven-
ser, skabe motivation på medarbejderni-
veau og lede dig selv mod planlagte desti-
nationer uanset forhold og miljø. 
Forløbet indeholder samtaler, øvelser og 
værktøjer til ledelse og selvledelse.

Pris kr. 9.250,- Pris er inkl moms
(Prisen er inklusiv PERFORM SESSION)

Potentialeprogram
 
ACT//CREATOR: Birgitte Pliniussen
10 timers forløb med løbende sparring og udvik-
ling af højste potentiale. Forløbet opstartes med 
en PERFORM SESSION
Egnet til performere, privatpersoner, børn/fami-
lier, unge/uddannelse. Bevidsthed om dit høj-
ste potentiale og værktøjer til at holde balance 
mellem dine forskellige roller i livet. Med mere 
indblik og forståelse for egne mønstre, kan du 
navigere i livets op og nedture, og dermed også 
tage den bedste beslutning ud fra tilstand og vi-
den. Ved at være 100%skarp på egen identitet 
kan du også lettere forstå andres.

Pris kr. 7.500,- Pris er inkl moms
(Prisen er inklusiv PERFORM SESSION)
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EN PROCES MED LØBENDE SPARRING OG 
EVALUERING PÅ DIG OG DIN IDENTITET  
- SOM LEDER OG/ELLER PRIVAT PERSON.

Performsession 

ACT//MOTIVATOR: Ghita Kuhlmann
ACT//CREATOR: Birgitte Pliniussen

Har du brug for at få et indblik i livet og karrieren her og nu, så kan du få belyst proble-
matikker, potentiale, blokeringer og drømme med konkret indblik og bevidsthed om din 
identitet. Når du går herfra vil du i meget højere grad have nogle indsigter og mulighe-
der til at gribe fat i hele livet. Hele sessionen optages og sendes i et samlet projekt, hvor 
din session vises og fremhæves som et mindboard. Et konkret værktøj til at få overblik 
over temaer og mønstre i din personlige og erhvervsmæssige destination.

Pris kr. 1.995,- Pris er inkl moms
Sessionen varer ca 3 timer og kan købes uden program

Et program er sparring, værktøjer og vejledning – som er 100% personligt og giver dig 
tillid til egne evner og beslutninger. Det skal give mening for dig og den leder du ønsker 
at være for andre og dig selv. At lede sig selv til succes – og hvad er succes så? Det er 
individuelt og derfor er forløbets værktøjer og sparring også individuel og baseret på 
din identitet. Ved et personligt program vil du få mere bevidsthed om egne mønstre og 
muligheder for at rykke med dit højste potentiale. Når du sætter gearet i ACT - så er der 
også mulighed for CHANGE.



TEL :  +45 2391 2594

MAIL : ACT@NAVIGAZION.COM

WWW.NAVIGAZION.COM


