
Potentialet i DIG 
Fundamentet for al innovation er 
personlig innovation, din evne til 
at være forandringsparat og se 
nye muligheder.

Foredrag, kurser og 
coachingforløb med Morten Toft



Indhold
Selvbevidsthed er i fokus og 
omdrejningspunktet både i 
foredraget og på kurset. 
På kurset udarbejder du en 
personlig proaktiv plan.

Udbytte  
Øget selvforståelse, fokus og 
bevidsthed omkring egne 
styrker og udviklingsmulig- 
heder = potentialet i dig.
 
Du bliver bedre til at se efter 
nye muligheder og være  
innovativ. Tage aktiv del i en 
positiv udvikling med øget 
engagement og energi. 
 
Du udarbejder en proaktiv 
plan omkring dine visioner og 
mål på jobbet og privat og 
bliver bevidst om dit succes- 
mønster.
 
Træning i proaktiv mindset og 
filosofien: Det du fokuserer på 
VOKSER.
 
Endnu mere medansvar og 
medejerskab. 

Det handler om dit mindset  
(privat og på jobbet), om at 

kunne omstille sig, være foran-
dringsparat og se muligheder 

- og ikke mindst handle på det. 
Der er noget nyt, du skal forstå 

og gøre samt noget du skal  
give slip på.

Den menneskelige skaberkraft 
er uendelig og vores største 
aktiv (hvis vi bruger den).

Hvad adskiller os mennesker 
fra dyrene? Og hvad kan vi 
bevidst bruge det til? 
 
“Shit happens” er en potentiel 
gave. Se efter nye muligheder 
også i kriser.
 
Det du fokuserer på vokser. 
Det du måler på vokser. 
Det du anerkender, nærer og 
belønner vokser.
 
Tur i tidsmaskinen. Tag det 
bedste med fra fortiden og 
NU’et - og skab en attraktiv 
fremtid.
 
Proaktiv tænkning og  
planlægning.

Morten Toft
Forfatter, international 
foredragsholder, coach 
og sociale entreprenør.

”Potentialet i dig” er Mortens 
tilgang uanset om han er på 
podiet, i skrivehjørnet eller i 
gang med udvikling i en virk-
somheds ”maskinrum” eller 
guider på strategi-gangen.

Morten deler ud af 30 års erfaring 
og personlige oplevelser indenfor 
personlig udvikling, innovation, 
ledelse og forandring. 
 

”Morten Toft holdt sidste efterår 
et meget vellykket arrangement: 
Fundamentet for al innovation er 
personlig innovation. 
Arrangementet var meget vellykket 
med stor engagement fra deltag-
erne, ligesom de efterfølgende både 
mundtligt og skriftligt gav meget 
positive tilbagemeldinger. Morten 
fanger deltagerne med sit store 
engagement, personlige fortællinger 
og meget relevante opsummeringer”
- Ole Høed Nørlev
Bestyrelsesmedlem IDA Lederforrum 
Midt Vest

Udkom 1995 Udkom 2001

Udkom 2020Udkom 2006

Morten er forfatter til flere bøger, 
holder foredrag og kurser om 
disse emner i ind- og udland. 
 
• Dit Livs Puslespil  

Drømme og mål i livet 

• Ærligt Talt  
Autentisk lederskab 

• Innovationsrecepten  
Sund innovations kultur 

• Changemakers  
Selvudvikling for unge

”Alle mennesker har et talent, 
et større potentiale og 

mulighed for at gøre en  
forskel i samfundet, i deres 

eget liv og andres. 
Spørgsmålet er, hvordan du 
finder det og bruger det".

 

Morten har arbejdet for de helt 
store virksomheder, mellemstore 
og mindre. Det afgørende er ikke 
størrelsen, men ledelsens mind-
set og ønsker omkring udvikling.

Morten var en del af  
Butterfly-projektet i England og  
Humor & Helbred (nu danske 
hospitalsklovne). 



Foredrag   
(2 timer)
 
Vælg mellem en af disse dage:
 
Onsdag den 9. September  
19.00 - 21.00 

eller
Lørdag den 19. September 
13.00 - 15.00
 
eller
Lørdag den 14. Oktober
19.00 - 21.00

Kr 150,00 incl. moms 

Dækker materialer, kaffe/te 
og kage.

Intensiv 
kursus
(2 dage) 
- samt 2 gange 2 timer 
opfølgning (Online)
 
Fredag den 30. Oktober 
09.00 - 16.00

og Lørdag den 31. Oktober  
09.00 – 16.00
 
Kr 2995,00 incl. moms

Dækker materialer, kaffe/te 
og kage.
Morgenkaffe fra 08.30 
 
Medbring egen frokost eller 
tilkøb frokostpakke.

Afvikles i samarbejde 
mellem Designmejeriet og 
Morten Toft
 

Tilmelding
www.designmejeriet.safeticket.dk

Kontakt
toft@piy.dk
+45 2271 9948

Adresse
Designmejeriet 
Alhøjvej 2, Stilling 
8660 Skanderborg 

“Din underbevidsthed 
er enten din bedste 

ven eller værste 
modstander. Det 

samme gælder din 
fantasi og skaberkraft”

Morten Toft


