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Peptalk,
foredrag og
salgstræning
Af Jørgen Saustrup
saustrup@mail.tele.dk

DE 154 fremmødte lyttede intenst til foredragsholder Jesper Christensen ved arrangementet i auditoriet hos EUC mandag aften i sidste uge Foto:

Ole Rysgaard
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MED EN sprudlende inspirator og salgstræner, Jesper
Christensen, gik det over
stok og sten, og de 154 fremmødte, som deltog i Nordjyske Medier’s arrangement i
Auditoriet på EUC Thisted
mandag den 12. marts, fik
alle stærk inspiration med
sig hjem.
Forsamlingen var en god
blanding fra detailbutikker,
virksomheder og institutioner over det meste af Thy,
som alle fik et par underholdende timer, hvor man virkelig fik visualiseret mange
dagligdags salgsoplevelser.
Noget der giver stof til eftertanke, med en ny og anderledes måde at klare salgssituationer på.
Skab en vindende salgskultur og få samtlige medarbejde til at bidrage til salget.
Salg gennem netværk, hvis
du ikke gør det, er der bare
andre som gør det for dig, siger Jesper Christensen.

Hvordan bliver du energigiver på din arbejdsplads og
bliver bedre til at se muligheder, det skal være sjovt at
skabe resultater i topklasse.
Den motiverende og inspirerende leder skaber entusiasme hos sine medarbejdere. Dette er igen med til at
styrke det gode team, hvor
alle bidrager og arbejder i
samme retning. Hvad er teamets værdier og hvordan
skabes ægte arbejdsglæde er
vigtige ting at sætte fokus på
i hverdagen.
Positive livsindstillinger –
vi er her for at få noget ud af
livet, at få det optimale ud af
forandringsprocessor, siger
Jesper Christensen.
Succesen var hjemme allerede efter den første time, så
var der pause hvor der blev
serveret sandwich med lidt
drikkelse. Her efter gik Jesper i gang igen en time mere, og efter de udtalelser der
lød efter arrangementet, var
der stor ros for en sprudlende initiativrig og ikke mindst
et godt foredrag som flytter

”Den svære vej”
SØNDAG 25. marts kl. 15 holder Lars Gyde Nielsen og foredrag i Plantagehuset i Thisted. Det er det sidste af denne sæsons Martinus-foredrag.
Martinus, der levede fra
1890 til 1981, oplevede som
30-årig at få kosmisk bevidsthed, hvilket gav ham en
permanent intuitiv forståelse af livet og hele verdensaltet, hedder det i en pressemeddelelse.
Lars Gyde Nielsen har

kaldt sit foredrag ”Den svære vej frem mod det rigtige
menneskerige”. Han er født i
1947. Uddannet lærer fra
Nr. Nissum Seminarium og
har i mange år arbejdet som
lærer i folkeskolen. Han har
kendt Martinus’ kosmiske
analyser siden midten af
1970’erne og har holdt foredrag om kosmologien siden
1999.
Det kan i øvrigt oplyses, at
der til september begynder
en ny række af foredrag.
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