
JANUAR

FEBRUAR

APRILMARTS
LEADERSHIP MASTERCLASS 

– den direkte vej til succes, modul I
28. - 29. januar (12.000 kr. ekskl. moms 

for modul I, II & III).
Strategi & ledelse

STÆRKE KUNDERELATIONER
 – starter med dig selv

3. februar (fælles opstart for modul I & II).
Personlighedstest, typologiforståelse, 

selvforståelse

STÆRKE KUNDERELATIONER 
– fokus på intern salg & service, modul I

19. - 20. februar (1.200 kr. ekskl. moms).
Kommunikationsteknikker, konflikthåndtering, 

spørgeteknik/aktiv lytning

LEADERSHIP MASTERCLASS 
– den direkte vej til succes, modul II
25.- 26. februar (12.000 kr. ekskl. moms 

for modul I, II & III).
Innovation & digitalisering

STÆRKE KUNDERELATIONER 
– fokus på ekstern salg & service, modul II

3. - 4. marts (1.200 kr. ekskl. moms).
Pipeline, markeds intel, 

spørgeteknik/aktiv lytning, mersalg

LEADERSHIP MASTERCLASS 
– den direkte vej til succes, modul III
25. - 26. marts (12.000 kr. ekskl. moms 

for modul I, II, III).
Marketing & kommunikation

AGIL PROJEKTLEDELSE 
– få værktøjskassen til at bugne

31. marts - 1. april (855 kr. ekskl. moms).
Dynamisk projektledelse m. fokus på arbejdet i 

teams og metoder fra SCRUM

MARITIME OPLEVELSER 
– iværksætteri i vandkanten

Opstart 2. april.
Forretnings- og destinationsudvikling, 

oplevelses- og servicedesign mm. i 
samarbejde med SHORES

MAJ

PROJEKTLEDERUDDANNELSE 
– styr dine projekter sikkert i mål, modul I

21. - 22. april (3.195 kr. ekskl. moms for modul I & II)
Hvad enhver leder bør vide om projekter og 
projeketledelse, hands-on, teori & metode

PROJEKTLEDERUDDANNELSE 
– styr dine projekter sikkert i mål, modul II

5. - 6. maj (3.195 kr. ekskl. moms for modul I & II).
Hvad enhver leder bør vide om projekter og 
projeketledelse, hands-on, teori & metode

Se mere på www.sharefifty5.dk”Bedste kursus jeg har 
været på i 20 år!”

- Niels Mikkelsen, Ship Broker
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