Tag med på BusinessCamp i 2021
- og få inspiration til dit arbejdsliv
BusinessCamp er for dig, der er
soloselvselvstændig, ejer en mindre
virksomhed eller er ny iværksætter
Kunne du tænke dig personlig udvikling,
tid til fokus, ny viden og energi i dit arbejdsliv?
SÅ er en BusinessCamp noget for dig!
Tag 3 eller 4 dage ud af kalenderen og få
batterierne ladet op. Sparring med ligestillede
og tid til fordybelse i egne udfordringer.

Business Camp Fakta
BusinessCamp for dig, der er soloselvstændig, ejer en mindre
virksomhed eller ny iværksætter

BusinessCamp for dig, der er parat til at tage dig selv og din
virksomhed et skridt videre

Du kender det godt… Der er ikke meget tid til at komme “op i
helikopteren”, og kigge ned på din virksomhed.
Du ved godt, at det er vigtigt, men tiden forsvinder bare helt af sig
selv UDEN, at du får taget dig tid til det.

Det kører stærkt, – og du bruger mange timer og ressourcer på din
virksomhed. Måske også på bekostning af dit privatliv – din familie og
dine venner.

NU har du en helt unik mulighed for at trække nogle dage ud af
kalenderen, og kun fokusere på at udvikle både dig selv og din
business.
På en BusinessCamp får du hældt ny viden på om emner, der er
vigtige for dig som selvstændig.
Samtidig vil du efter campen se dig selv i midten af en flok
passionerede selvstændige, der ved præcis, hvordan DU har det, og
hvordan DIN business er. Et netværk, som du kan trække på, og som
ved, hvad du taler om.

Du trænger til ny energi, og tænker, at det kunne være godt for både
dig og din virksomhed med “luftforandring” – bare i nogle dage.
Det kunne også være kanon, hvis du mødte andre selvstændig, der stod
i samme situation som dig – de ved, hvad du snakker om.
Som Virksomhedsejer har du NU en helt unik mulighed for at deltage
på en BusinessCamp med andre selvstændige. På campen får du ny
viden indenfor områder, der giver så meget mening for dig i dit
arbejdsliv og din personlige udvikling.
Du får et stærkt netværk, som du kan trække på, når du har spørgsmål
eller bare har brug for en feedback på noget, som du arbejder med.
BusinessCampen afholdes i et luksusferiehus i Blåvand ved Vesterhavet.

8 gode grunde til at deltage på en BusinessCamp
1. Du får viden, der styrker dit arbejdsliv – Du modtager konkret viden,
som du kan anvende i din hverdag på jobbet – som selvstændig eller
iværksætter.
2. Du får feedback på dine udfordringer – Du kan vælge at sætte dig i
“Den varme stol”, og lade dine medcampere give dig feedback på en
konkret udfordring, som du går og tumler med. Campværten er også
klar til at give dig 1-1 sparring.
3. Du får styrket dit netværk – Du får et helt utrolig stærkt og passioneret netværk, der kender til dig og dit arbejdsliv. Et netværk, som du
også kan trække på efter campen, – bl.a. i en lukket Facebook-gruppe.
4. Du bliver klogere på dig selv – Inden campen har du udfyldt og fået
personlig feedback på en DISC Personanalyse, der kan give dig endnu
mere selvindsigt, så du kan stille skarpt på dine stærke og svage sider.
5. Du får overblik over dit liv – På campen kommer du op i “helikopteren” og kigger ned på både dit arbejdsliv og dit privatliv. Du får udleveret og gennemgået et redskab, der hedder “Styr på strategien i 3
lette trin”.
6. Du kigger på din Personlige Effektivitet – Måske kan du blive mere
effektiv i din hverdag… Du får helt konkret viden omkring, hvordan
du kan få mere fra hånden i din hverdag.
7. Du oplever, at helheden giver et fuldendt resultat – Du vil befinde dig blandt glade mennesker, hvor der også er tid til hygge, – spa,
swimmingpool, sauna, billard eller bare en walk&talk ved vandet
eller i den pragtfulde natur, der er lige udenfor døren.
8. Du får tid til fordybelse – Campen giver dig mulighed for at finde
tid og ro til at fordybe dig i det, der er vigtigst for dig. Tid væk fra
“hamster-hjulet”.

Deltagerne siger
Søren Villadsen, Udgiver af div. publikationer:
”Fedt kursus. Man har tid til fordybelse i egen virksomhed. Jeg har været selvstændig i flere år, men alligevel fik jeg en masse værktøjer med hjem. Det er en
rigtigt god måde at netværke på, - dejligt at der kommer deltagere fra hele landet. Der blev ligeledes sparret på nye idéer. Tænker gerne, at jeg deltager igen.”

Mette Kjærsgaard Bred, Kjærsgaard Living:
”En fantastisk uge, - og hvor er det godt at komme væk fra hverdagen. Det giver
en enestående mulighed for at fokusere. Lige det spark jeg havde brug for. Jeg
har fået bedre struktur på livet som selvstændig. Jeg er også taknemmelig for det
helt unikke netværk, vi fik ud af det.”

Rikke Budden, Proceskonsulent:
”Jeg tog med på camp fordi jeg gennem længere tid har pønset på at blive selvstændig. Det har været en særdeles spændende og udbytterig uge, hvor læring
og seriøse beslutninger gik hånd i hånd. Gode redskaber og spændende oplæg
- også for en ny iværksætter - og sparring med Rikke, gjorde at jeg nu har truffet
beslutningen om at starte en virksomhed op.”

BusinessCamp for selvstændige med 4 overnatninger

November 2021 (BC4.1)
Lørdag 13/11 kl. 17.00 - onsdag 17/11 kl. 10.00

BusinessCamp for selvstændige med 3 overnatninger

November 2021 (BC4.2)
Onsdag 17/11 kl. 17.00 - lørdag 20/11 kl. 10.00

Hvad koster det at komme på en BusinessCamp?
BusinessCamp med 4 overnatninger
En BusinessCamp med 4 overnatninger løber fra lørdag kl.

BusinessCamp med 3 overnatninger
En BusinessCamp med 3 overnatninger løber fra onsdag kl.

17.00 til onsdag kl. 10.00.

17.00 til lørdag kl. 10.00.

4.800 kr. + moms for delt dobbeltværelse
6.500 kr. + moms for enkeltværelse
Prisen dækker ALLE udgifter til forplejning, overnatninger,

3.400 kr. + moms for delt dobbeltværelse
4.700 kr. + moms for enkeltværelse

undervisning og ophold i luksus feriehus.

Tilmeld dig på BusinessCamp.nu
BusinessCamp
Tlf. 21 79 00 28
Rikke@hybjerghus.dk

