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Gør dét, som gør dig glad!

Lykke – en menneskeret!

Ingen sagde, at det skulle være let …
- men derfor kan vi jo godt have det sjovt!

Eksempler på Indlæg
Motivation – den kommer indefra!

Hvornår har du sidst gjort noget særligt for dig selv? Dine
medarbejdere? Dine kunder? Dine samarbejdspartnere?

Mit liv – Mit ansvar!

Hvis det er et stykke tid siden, hvad har så afholdt dig fra at
gøre det?

Talent er ingen garanti for succes!

Tid? Økonomi?

Tusind tak fordi du ikke er ligesom

Disse udfordringer deles af stort set alle, og når det er vilkårene
bliver de mulige løsninger stort set umulige at finde….

Frygt – en del af pakken!

Lykke – en tillidssag!

mig!

Kort om TIE Progress

Ingen sagde, at det ville være dyrt!
- og ingen sagde det ville være tidskrævende:
 Et 2-timers inspirationsoplæg koster 2.500,- kr.
 Et 4-timers inspirationsoplæg koster 4.750,- kr.
Prisen er ex. moms og gælder for et ubegrænset antal deltagere.
Tidspunktet er helt op til dig: prisen er den samme uanset om du
vælger dag, aften eller weekend. Mange kombinerer disse oplæg
med et hyggeligt social arrangement, som f.eks. en forlænget frokost
– eller en fælles spisning sidst på dagen.

Efter mere end 16 år som
specialist og leder i små og
store danske organisationer,
besluttede jeg mig i 2010 for
at etablere min egen virksomhed med det formål at udleve
og udforske de tanker og idéer
jeg med tiden har fået om
udvikling af mennesker og de
virksomheder de er en del af.
Min passion i livet er at få

Fra tanke til handling:
Hvis du har lyst til at høre mere – eller ønsker at booke en aftale om
et inspirationsoplæg, så tag fat i mig allerede i dag:

mennesker til at være det
bedste de kan være - at
hjælpe dem med at se, at vi
alle er fantastiske og at vi
alle kan gøre fantastiske

Elisabeth Richard Bach

ting!

Mobil: +45 6155 5001
Email: tieprogress@europe.com

www.TIEprogress.com

