FORHANDLINGSKURSER
UDDANNELSE & CERTIFICERING

“

Kursuslederne har en motiverende tilgang, meget smittende humør, god energi og rigtig
god kontakt til os alle.
- Jesper Studstrup, Aalborg Energie Technik a/s

“

Det har været meget positivt. I er energiske og gør jer forståelige. Relevante kommentarer
og eksempler ud over det planlagte på baggrund af høj viden og stor erfaring.
- Esben Madsen, Region Midtjylland

“

Meget lærerig proces. I er gode til at fange interessen og komme med relevante eksempler.
- Pi Djørup Müller, Danske Bank

“

Følte aldrig, at jeg kom til at sidde og hænge, fordi variationen var stor.
- Gitte Kam, OK a.m.b.a.

“

Kursuslederne er engagerede, de ved, hvad de taler om. Meget inspirerende.
- Eigil Runge Strandby, Bisca A/S

“

Godt og levende formidlet. Rigtig god involvering med kursusdeltagerne trods meget
forskellige personligheder og baggrund.
- Lise Rahbek Laursen, KYOCERA UNIMERCO TOOLING A/S

“

Gode eksempler fra virkeligheden, så det ikke bliver for teoretisk.
- Elfi Nielsen, BWSC A/S

“

God energi – god måde at lære på.
- Sebastian Burne, BWSC A/S

“

Virkelig virkelig godt & inspirerende kursus/kursusledere. Jeg tager meget med mig hjem.
- Christina Janus Petersen, AMBU A/S

“

Super fedt kursus – glæder mig til modul 2. Udfordrende, lærerigt, fuld af AHA-oplevelser.
- Simon Friberg, Rambøll Danmark

“

Kursuslederne er fagligt velfunderende og begejstrede med god humor og energi.
- Thomas Sørensen, Haldor Topsøe A/S

“

Superpræcis formidling. God dossering mellem teori og øvelse.
- Anders Eibye Hansen, Hansens Flødeis

“

Super fedt, at I har så meget erfaring.
- Pernille Deigaard, Danfoss

“

TAK for 3 helt fantastiske og gennemførte dage!
Jeg havde hele vores indkøbsafdeling og flere af vores sælgere afsted til 3 dages intens
Forhandlingskursus med Søren og Lars. Uden undtagelse var alle 20 personer meget
imponeret over, hvor meget de fik med fra de 3 dage.
Det var super godt givet ud, og der var en super god balance i teori og en masse sjove
øvelser. Der er ingen tvivl om, at Søren og Lars er virkelig gode til det de gør og har en stor
viden, som de nemt deler ud af og, de formår at få alle med. Derudover var der, gennem alle
dagene, super god stemning og, med deres gode humor, en masse at grine af mellem teori
og øvelserne.
Det vi tager med fra de 3 dage er, at alle medarbejderne, uanset stilling, har lært pokkers
meget om sig selv men også om deres kollegaer. Nogen kan bruge dét og de øvrige værktøjer til mere end andre i deres daglige arbejde, men fælles for alle er, at det også kan
overføres til privatlivet.
Vi glæder os til at se hvilket andet kursus fra DILF, vi kan finde på næste gang.
- Maria Harbro Poulsen, Head of procurement, Aasted ApS

