
#FREMAD – skab mening, mål og motivation hos jeres ansatte! 
Motiverede medarbejdere kender deres mål og kæmper for at nå dem. De gør 
deres bedste i hverdagen og tager ansvar for at løse deres opgaver bedst muligt 
– i forhold til de udfordringer, forandringer og modgang de møder i hverdagen.

I dette humoristiske og motiverende 
foredrag med Mads Herschend 
giver han en række centrale pointer 
og værktøjer, som deltagerne med 
det samme kan bruge.

Mads tager udgangspunkt i sin 
egen erfaring og i de mentale 
strategier, som han med stor succes 
har brugt som cykelrytter ifm. 
en alvorlig ulykke. Hans historie 
sætter deltagernes udfordringer 
i perspektiv, så der skabes et nyt 
syn på afvisninger fra kunder, øget 
hastighed og konkurrence.

Mads formår   at  flytte    overbevis-
ninger hos sine deltagere. Han skaber 
en kultur hvor de ser FREMAD, og 
hvor medarbejderne med en fælles 
forståelse ved, hvordan de bygger 
en stærk motivation for dem selv og 
for holdet.
Kort og godt – et foredrag om 
motivation i afdelingen, når der er 
brug for det – til at rykke os selv fremad 
og gøre det, der skal til. Succesfulde 
medarbejdere skabes ikke med 
frugtkurve og massageordninger. 
De skabes via den indstilling, de har 
til at møde på arbejde med og være 
fokuserede. mens de er der.    
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„Fantastisk 
inspiration i forhold 
til vores arbejde og 

den modgang, vi 
møder!”

„Et energifyldt foredrag 
om motivation og 

vores udfordringer i 
hverdagen‘‘

“…...Tak for et forrygende spændende, energifyldt og relevant foredrag, som med en uventet vinkel 
dragede rammende paralleller til den måde, vi vælger at agere på ift. forandringer og udfordringer. Vi fik 

sat tankerne i gang i forhold til de små ting, vi kan gøre for at spille hinanden gode, og tanker om hvordan 
vi påvirker hinanden på tværs af organisationen. Dit fokus 1 OP/1 NED er allerede en del af vores 

kommunikation og fællessprog.
Derudover var det enormt motiverende at høre om din “rejse”, og om hvordan den rette indstilling kan få 

et menneske igennem selv de mest håbløse situationer. Tusind tak!”
Kasper Ryttersgaard - Commercial Director - Royal Unibrew


