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Jesper Christensen fortæller om betydningen af positiv energi. (Foto: Rene Hollmann)
13/10/2011

Erhverv

Af Nina Wolff

Positiv energi er alfa og omega
Onsdag aften fik 270 af kommunens erhvervsdrivende serveret gode råd til forretningen på
Hotel Arnbjerg.
Det skortede ikke på latterbrøl, og de udleverede notesblokke og kuglepenne blev brugt flittigt,
da salgstræner og cand.merc. Jesper Christensen onsdag gav den gas i salen på Hotel Arnbjerg.
De cirka 270 erhvervsdrivende fra hele Varde Kommune var inviteret til Ugeavisens gratis
»peptalk«, hvor man kunne få inspiration og konkrete værktøjer med hjem til virksomheden
serveret med en god portion humor og oplevelser fra salgstrænerens liv og karriere.
Åh nej, vi får travlt
Fokus var på den effektive markedsføring og den positive energi, som er så vigtig, når man driver
en forretning.
- Et godt eksempel på negativ energi, var en butiksejer, der sagde til mig: »Åh nej, nu bliver det
december.Der har vi så travlt, og så skal vi pakke gaver ind«, sagde Jesper Christensen og
høstede et stort udbrud af latter fra tilhørerne.
Da gæsterne rejste sig fra stolene efter to timers foredrag med knald på, gik de smågrinende
hjem med budskabet om helt basalt at være glade for at leve, for den positive energi smitter af.
- I skal ikke komme til mig, når I er 80 år og sige, at Ihar haft et skodliv. Det gider jeg ikke høre
på, skar salgstræneren igennem.
Tilfredse tilhørere
Jesper Christensen opfordrede alle til at gå hjem og gøre noget ved deres virksomhed, og det var
der flere, der tog til sig.
- Det var bare rigtigt godt og inspirerende. Jeg er helt oppe at køre, og jeg synes især, at jeg
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kunne bruge det her med at følge op på sine kunder, sagde Else Stykkel fra Varde Hudpleje.
Finn Andersen fra Strandgården i Henne havde også fået mange gode input.
- Jeg skal hjem og analysere videre på dem, sagde han, hvorefter Ulla Præstiin fra Lønne
Familierestaurant fortalte, at hun som forholdsvis nystartet selvstændig kunne bruge rigtig
meget fra aftenen.
- Jeg skal hjem og have gjort noget ved mine annoncer, og næste gang Jesper holder et
foredrag, har jeg allerede flere bekendte i tankerne, som skal med, fortalte Ulla Præstiin med et
smil

http://www.ugeavisen.dk/print/132696?img=0

13-10-2011

