
nxtstp.dk – udvikling & forankring

Skab bedre resultater for dig og dit team!

Kombinér udvikling, læring, reflektion og
oplevelser på et 3-5dags forløb i Dubai

Inkl. fly og ophold fra kr. 3.500,-/dag pr. deltager



nxtstp.dk udvikling & forankring  - Postboks 1234  - Brotorvet 1 - DK-7500  Holstebro
T: +45 3840 3030  - E: info@nxtstp.dk - www.nxtstp.dk



nxtstp.dk – udvikling & forankring

Forandringer og forbedringer skabes 
ikke gennem ringbind og powerpoints

- De skabes via udvikling, træning og forankring … 
i dagligdagen!



nxtstp.dk – udvikling & forankring

Vi går meget op i, at skabe læring gennem mental træning, coaching og sparring 
gennem nye og anderledes oplevelser. Vi tror på, at man som menneske husker bedre 
gennem oplevelser og udfordringer som bringer os i udvikling.  

Vi har valgt at tage vores kursusforløb til Dubai, da vi ønsker det bedste for vores 
kunder hele året rundt, vi ønsker sol og varme, uforglemmelige oplevelser, forkælelse 
og vigtigst af alt et udbytte som styrker relationen kollegerne imellem. Samtidig giver 
vi brugbare redskaber til forbedring af den daglige arbejdsgang, skaber personlig 
udvikling og optimerer bundlinjen.

For at sikre forankring og stærk implementering i hverdagen tilbyder vi de første 2 
måneder med 50% rabat på en forankringskonsulent & -coach

Udvikling & Forankring – gennem fokus og træning i dagligdagen!
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Why
Vores koncept er opbygget på at man for en ”ansvarlig” investering skal kunne 
maksimere sit udbytte af et udviklings/forankringsforløb udført i samarbejde og 
partnerskab.

Dette sikrer vores kunder, at de konstant kan se udviklingen, samt den økonomiske 
gevinst. Derudover vil medarbejderne/organisationen fastholde forbedringerne og 
forandringerne, idet at de blive forankret og integreret i dagligdagen allerede fra dag 
1. Så vores kunder oplever varige og fortsatte forbedringer.

Så valuta for pengene, med øjeblikkelig og varig effekt. Dette sikrer glade kunder for 
os, og dermed en højere sandsynlighed for et længerevarende partnerskab for os.

Vores udviklingsforløb kører vi bl.a. i Dubai, idet alt forskning viser, at læring og 
forankring accelereres og forstærkes ved kombination af reflektion og oplevelser samt 
påvirkning af sanserne. Dertil kommer, at vi har forhandlet meget konkurrencedygtige 
priser, som gør et forløb i Dubai yderst attraktivt for DIG som kunde. 
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What
Vi hjælper, i partnerskaber, virksomheder og organisationer med at forbedre deres resultater, 
bl.a. indenfor:

• Bundlinie

• Salgsoptimering

• Ledelsesudvikling

• Bedre effektivitet

• Bedre kundeservice, -support og reklamationsbehandling

• Større omsætning

• Kultur & Værdier

• Medarbejder- og Kundetilfredshed

• Færre sygedage/færre arbejdsulykker og –fejl

• m.v.
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Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag

08:00-09.00 Morgenmad Morgenmad Morgenmad + transport Morgenmad

09:00-12:00 Seminar Seminar Seminar i ørkenen Praktik & forankring

12:00-13:00 Intro & 
målsætninger

Frokost & afslapning Frokost & 
afslapning

Frokost i ørkenen Frokost + transport

13:00-15:00 Teori & metode Seminar på stranden Seminar Seminar i ørkenen Evt. Virksomhedsbesøg

15:00-17:00 Reflektioner
ved poolen

Teori & praktik Reflektion & 
egentid ved 
strand eller pool

Ørkenaktiviteter FRI

17:00-19:00 Egentid Egentid & transport 
til centrum

Seminar Afslutningsmiddag i ørkenen FRI

19:00-22:00 Aftensmad & 
FRI

Tematur med 
aftensmad i centrum 
(afslutning m. 
dessert på Burj
Khalifa)

Aftensmad & FRI FRI FRI

Eksempel på 5dags Dubaiforløb
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Eksempel på forløb & pris
- Forundersøgelse, Dubaiforløb & implementering

På vores forløb har vi altid focus på faktiske eksempler og opgaver fra deltagernes dagligdag, således at 
forankringen og forandringen af vaner allerede sker på forløbet. Vi tilbyder dog 50% rabat på de første to 
måneder, af et efterfølgende samarbejde omkring en forankringskonsulent & -coach i hverdagen. Normalprisen
er kr. 8.995,- for 6 timers on the job training pr. måned, samt sparring herudover. 

Eksempel på 5dags Dubaiforløb m/9 delt.
• 3 timers forundersøgelse/interview i virksomheden
• 5dags seminar inkl. overnatning og transport i Dubai
• DiSC personanalyser
• Individuel coaching

Pris kr. 3.695,-/dag pr. deltager



nxtstp.dk udvikling & forankring  - Postboks 1234  - Brotorvet 1 - DK-7500  Holstebro
T: +45 3840 3030  - E: info@nxtstp.dk - www.nxtstp.dk
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Opstart / 
Foranalyse

Teori / 
Seminar

On the Job 
Training

Teori / 
Seminar

Sparring & 
Træning on 

the job

Evaluering

nxtstp metoden

nxtstp metoden er baseret på, at der udvælges områder til bearbejdning, typisk de ”lavest hængende frugter”. Disse 
gennemarbejdes så, indopereres som rutiner og arbejdsgange, herefter evalueres der, og der tages fat på de næste 
områder.
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Disse virksomheder arbejder vi med lige p.t…

Kontakt os gerne for flere referencer og se mere på vores hjemmeside
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Process- & Inspirationsseminar?

Inspirationsseminar på 3-4 timer ude i virksomheden, med inspiration, indspark og berøring af fx

• Salg & Salgskanaler

• Salgsledelse

• Medarbejderudvikling

• Ledelse

• Processer & Optimering

• Forretningsudvikling

• Produkt- & Projektudvikling

Pris Kr. 8.995,-

• Beløbet krediteres hvis der indenfor 7 dage fra afholdelse af seminaret indgås en årsaftale.

• Beløbet er ekskl. Moms samt transport m.v.

Betalingsbetingelse

• Ved aftalens indgåelse pr. d.d. fremsendes faktura på det samlede beløb.

• Prisen er inkl. Forberedelse

• Alle priser er excl. 

• moms

• eventuelle omkostninger til kost og logi i forbindelse med de enkelte udviklingspas

• udgifter til parkering, kørsel og bro/færge. Kørsel faktureres efter statens takster og faktureres sammen med andre udgifter efter hver afholdt 

møde, workshop eller uddannelse. Der faktureres som minimum 75 kr. til kørsel.

• Der tillægges et gebyr på kr. 2.495,- pr. leveringsdag der leveres udenfor Danmarks grænser samt leveringssteder der måtte være mere end 500km fra 

nxtstp.dks hovedadresse.

• Ved aflysning af aftalen indenfor 14 dage fra afholdelsen, tillægges et no-show gebyr på kr. 2.995,-. Aflysning indenfor 48 timer tillægges kr. 3.995,-

• Der er 8 dages betaling
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Professionel udvikling & forankring gennem træning og forbedringer i hverdagen…

Årsaftale på Forankrings- & Udviklingskonsulent

• Vi understøtter udvikling & forankring inden for strategiudvikling, organisationsudvikling, ledelse, salg, medarbejderudvikling

• Over perioder a´12 måneder tager vi i samarbejde hånd og ansvar om at skabe udvikling, forandring og forankring i en sund balance overfor den

daglige drift

• Konsulentydelsen leveres som en ny samarbejdsform der danner grundlag for langsigtede samarbejde omkring udvikling og forbedringer i 

organisationen og virksomheden, dette i en attraktiv økonomisk struktur

Pris for 12 måneders aftale, pr. mdr. Kr. 7.495,-

• Beløbet forfalder til betaling helårlig forud, dvs. mdr. ydelse * 12

Betalingsbetingelse

• Ved aftalens indgåelse pr. d.d. fremsendes faktura på det samlede beløb.

• Prisen er inkl. forberedelse til de enkelte trænings- & udviklingspas.

• Alle priser er excl. 

• moms

• eventuelle omkostninger til kost og logi i forbindelse med de enkelte udviklingspas

• udgifter til parkering, kørsel og bro/færge. Kørsel faktureres efter statens takster og faktureres sammen med andre udgifter efter hver afholdt 

møde, workshop eller uddannelse. Der faktureres som minimum 75 kr. til kørsel.

• Der tillægges et gebyr på kr. 2.495,- pr. leveringsdag der leveres udenfor Danmarks grænser samt leveringssteder der måtte være mere end 500km fra 

nxtstp.dks hovedadresse.

• Kontrakten er ikke tidsbegrænset, og fortsætter til den opsiges. Opsigelse skal ske senest 60dg. inden en ny 12 mdr. periode påbegyndes.

• Der er 8 dages betaling
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Forklaring på årsaftaler…

Årsaftale newbizz/small

• Til iværksættervirksomheder (under 24 mdr. gamle) og/eller med maks. 5 ansatte

• Direkte træning/rådgivning overfor maks 3 personer

• Vi leverer mellem 2-5 timer pr. måned

• Derudover fri telefonisk support, mail, skype m.v. Samt ugentlig opfølgning/rapportering

• Mulighed for mystery shopping
Pris for 12 måneders aftale, pr. mdr. Kr. 4.995,-

• Beløbet forfalder til betaling helårlig forud, dvs. mdr. ydelse * 12

Årsaftale Basis

• Direkte træning/rådgivning overfor maks 5 personer og/eller filialer/afdelinger af ”Pro” aftale

• Vi leverer mellem 2-10 timer pr. måned

• Derudover fri telefonisk support, mail, skype m.v. Samt ugentlig opfølgning/rapportering

• Mulighed for mystery shopping og samkørsel
Pris for 12 måneders aftale, pr. mdr. Kr. 5.995,-

• Beløbet forfalder til betaling helårlig forud, dvs. mdr. ydelse * 12

Årsaftale Pro

• Direkte træning/rådgivning overfor maks 15 personer

• Vi leverer mellem 5-15 timer pr. måned

• Derudover fri telefonisk support, mail, skype m.v. Samt ugentlig opfølgning/rapportering

• Mulighed for mystery shopping og samkørsel
Pris for 12 måneders aftale, pr. mdr. Kr. 7.495,-

• Beløbet forfalder til betaling helårlig forud, dvs. mdr. ydelse * 12

• Tillæg for mere 15 personer, kr. 300,-/person
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Relaterede ydelser

Træningsforløb m/ teoretisk fundament:

2*1 dags fælles salgstræning i virksomheden med (op til) 10 deltagere

3 dages samkørsel pr. sælger

Ugentlig telefonisk coaching/sparring (10 gange) u/b

Opfølgning i virksomheden med samtale og sparring u/b

I alt pr. dag kr. 7.995,- + moms

(Fx ved 3 sælgere: kr. 63.500,- for 9 dages samkørsel, 2 dages uddannelse samt 30 sessioner med coaching og opfølgning)

Salgstræning i Praksis:

2 dages samkørsel pr. sælger

Ugentlig telefonisk coaching/sparring (5 gange) u/b

Opfølgning i virksomheden med samtale og sparring u/b

I alt pr. dag kr. 14.495,- + moms

( Fx ved 3 sælgere: kr. 39.995 for 6 dages samkørsel samt 15 sessioner med coaching og opfølgning)

Klippekort:

10 dages klippekort der kan bruges til samkørsel/samlyt eller uddannelse i virksomheden

(Klippekortet har en gyldighed på 90dage)

I alt kr. 69.950,- + moms

Øvrige:

Halve/Hele dage: Kr. 6.995,-/12.995,- + moms

Inspirationsseminar: kr. 7.495,- + moms

Se yderligere priser på vores hjemmeside. Bemærk alle priser er eksklusiv moms, transport, kost/logi m.v.


