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Den 23.09 og den 22.10 2020  
vil vi gerne invitere til spændende 
oplevelser i unikke omgivelser. 
Du er meget velkommen 
begge dage.  
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DESIGNMEJERIET INVITERER INDENFOR 

Teamet bag Designmejeriet byder dig/jer hjertelig velkommen til inspirationsdage  
både den 23/9 og den 22/10 2020 på vores adresse i Skanderborg med et program  
fra kl. 13.00 - 16.30.
Vores ønske er igen at afholde dage, der vil bringe ny inspiration, vække nysgerrigheden 
og skaberkraften, udfordre perceptioner og sprede livsglæde krydret med hygge.

INSPIRATION, NYSGERRIGHED & SANSEOPLEVELSER 

Vi sætter hver dag kreativitet, kultur og kommunikation i spil sammen med de mange 
skønne mennesker, som bruger vores rammer - og som deler deres passion med os. 
Sanser er sat stævne til at blive stimuleret med både det, der ses, høres, smages, føles 
og duftes. “Plads til livet”. 
  
UNIKKE OMGIVELSER & LIVSSTILSBUTIK 
Designmejeriet byder på unikke faciliteter, som vi glæder os til at præsentere for jer.  
Møder, kurser, events, udstillinger, koncerter, lanceringer, produktsalg, teamcooking;  
vi er overbeviste om, at dit/jeres business potentiale vil matche godt til vores ressourcer.  
Livsstilsbutikken HYGGE.DK, som vi også deler husleje med, er altid klar til et salg. 

TILMELDING 
For at passe på hinanden og give den bedste oplevelse er tilmelding nødvendigt. Vi 
håber at se dig/jer begge dage. Kan du afsætte een af dagene glæder vi os til det.

Tilmelding d. 23. september  
https://designmejeriet.safeticket.dk/64323/Vaerdifuld_inspiration_og_kaerligt_
spark_til_din_business_d_23_september

Tilmelding d. 22. oktober 
https://designmejeriet.safeticket.dk/64325/Vaerdifuld_inspiration_og_kaerligt_
spark_til_din_business_d_22_oktober

Æstetik og funktionalitet er i topklasse  
- både krop og tanker slapper af i stedets sjæl og stemning. 

Anni Simonsen fra Neurokommunikation

VÆRDIFULD INSPIRATION OG  
KÆRLIGT SPARK TIL DIN BUSINESS
INSPIRATIONSDAGE I DESIGNMEJERIET 



Fra kl. 10.00:  
Vi åbner og byder indenfor med kaffe på kan-
den - og måske et allerede aftalt møde. 
Tid til at mødes, genses og lade dagen tage sit 
indtog i din bevidsthed.   

Dagens program starter! 
13.00: Hvad gør kriser ved dit flow? 
Conny Ericon Andersen fra Designmejeriet by-
der velkommen - og tager afsæt i adfærdsdesign 
som fundament for FLOW. Conny har 27 års 
erfaring med forretnings- og organisationsudvik-
ling; både som ejerleder og som facilitator.
--- 
 
Tid til en god bid fra lokale Chokoladefabrikken!

13.45 Samfundssind / bundlinier og sameksistens. 
Theresa Blegvad fra Ex3 Consulting deler ud 
af sine mange års erfaring med at betragte busi-
ness 3 dimentionel. 
--- 
 
Vi byder på lækkerier at styrke os på, samle os 
om og nære os ved.  

 
 

PROGRAM DEN 23.09.20 

Hvordan kan samfundssind blive en god forretning?
Med sine mange års erfaring vil Theresa Blegvad fortælle, 
hvordan samfundssind kan være godt for din forretning – på 
alle tre bundlinjer : people, planet, profit.  
 
Som erhvervskvinde, politiker og socialentreprenør har hun 
samlet stor viden - og vil give jer hendes bud på, hvordan din 
virksomhed bedst skaber optimal sameksistens.

PROGRAM 
DESIGNMEJERIET 
INSPIRATIONSDAG 23.09

Kære erhvervsfolk, ledere, direktører, HR-ansvarlige, erhvervsforeninger og erhvervsnetværk. 
Designmejeriet ved Skanderborg inviterer til to inspirerende eftermiddage:
Vi kender mange skønne mennesker - og nogle stykker af disse har tilbudt sig på podiet til disse 
inspirationsdage i Designmejeriet. Der vil være “smagsprøver” af deres passion, som de vil dele 
i deres indspark på dagen. Vi er stolte og meget taknemlige for at kunne byde dem indenfor 
og for at kunne dele dem med jer.
Benyt disse dage til at lade dig nyde og inspirere til, hvordan vores fælles verdener kan 
optimeres, så synergier, fællesskaber og partnerskaber kan opstå.  
Sammen når vi længere <3.
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  Nogle kriser adskiller os – andre samler os og fordre flow. 
I disse højkommunikative tider bruger vi mange buzzord, 
taglines og nogle vil endda sige mantraer, f.eks ”hvis ikke 
i udvikling, så i afvikling”, ”nogle bygger læhegn og andre 
vindmøller”eller “fingrene på kogepladen”. Coronakrisen 
har udfordret alle og derudover er der nye spilleregler, som 
følger med nutidens paradigmeskifte.  
Conny vil dele erfaring og inspirere til nye aspekter af flow.
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PROGRAM 23.09.20 
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Potentialet i dig
Det du fokuserer på vokser, det du måler på vokser 
og det du anerkender og belønner vokser.  
Morten vil tage dig med på en rejse, hvor han vil sætte fokus 
på barriere og hvordan du skubber til disse. Oplægget slut-
ter af med en prøvetur i hans tidsmaskine, hvor du udforsker 
fremtidens potentiale i dig. 
Bonus: Du får tilsendt hans digitale bog ”Ærlig talt”. 

PROGRAM 
DESIGNMEJERIET 
INSPIRATIONSDAG 23.09 

Bæredygtighedsdagsordenen  
- og verdensmålene som strategisk fokus.
Hvad siger kunderne?  
Og hvordan påvirker det konkurrencekraften? Kristine vil 
med sin autentiske passion for bæredygtighed og bevidst 
forbrugeradfærd sætte barren for det strategiske fokus på 
bæredygtighed og verdensmålene, - og hvordan disse kan 
bidrage positivt til din virksomhed.
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For at passe på hinanden og sikre det bedste flow på dagen, bedes du tilmelde dig på: 
 

Tilmelding d. 23. september  
https://designmejeriet.safeticket.dk/64323/Vaerdifuld_inspiration_og_kaerligt_spark_til_din_
business_d_23_september

Her kan du vælge billet til den ene eller begge dage. Hvert arrangement koster kr. 175,- og dækker 
dagens forplejning.  
Spørgsmål til arrangementerne rettes til Morten Toft på tlf. 2271 9948 / mail: toft@piy.dk

 

15.00: Potentialet i dig 
Morten Toft fra Potentialinyou.com deler ud af 
erfaring som forfatter, international foredrags-
holder, coach og social entreprenør.  
En rejse i tidsmaskinen!
---
 
15.45: Bæredygtighedsdagsordenen
Kristine Overgaard fra GlobeGoGreen og Fair 
Festival sætter et strategisk fokus på bæredyg-
tighed og verdensmålene 
---

kl. 16.30: 3. halvleg
Netværk i Mejeri Oasen.  
Energidrik little miracles eller  
guld prisvindende øl fra Hjort Beer.
 
Se samtidig Designmejeriets unikke rammer til 
arrangementer, møder og kurser. 

Tak for en dejlig dag :-) 
Vi ses i fremtidige sammenhænge. 



Fra kl. 10.00:  
Vi åbner og byder indenfor med kaffe på kan-
den - og måske et allerede aftalt møde. 
Tid til at mødes, genses og lade dagen tage sit 
indtog i din bevidsthed.   

Dagens program starter! 
13.00: Det sunde team 
Søren Kjær fra 12uger.dk vil som business coach, 
mentaltræner og hypnotisør byde ind til en snak 
om sammenhæng.
--- 
 
Tid til en god bid fra lokale Chokoladefabrikken!

13.45 Kender du typern? 
Bente Danyar fra Ex3 Consulting deler ud af 
sine mange års erfaring med at arbejde med 
profilværktøjer. Bonus: Du får tilsendt hæftet 
”Kender du typen” efter foredraget. Så kan du få 
øjnene op for alt det, vi som mennesker dagligt kan 
berige hinanden med. 
--- 
Vi byder på lækkerier at styrke os på, samle os 
om og nære os ved.  

 
 

PROGRAM DEN 22.10.20 

”Hvorfor kan de andre ikke forstå, hvad jeg siger”?
Kan du også nogle gange føle dig helt alene i et rum fuld 
af kollegaer? Dette foredrag vil give dig svar på hvorfor og 
hvordan menneskers forskellighed påvirker dig, både i dit 
arbejds- og privatliv. Bente vil med sin 17 års erfaring med 
personprofiler og effektiv kommunikation præsentere dig for en 
seriøst sjov omgang evolutionspsykologi, hvilket er det nye sort 
indenfor persontypologi. 

PROGRAM 
DESIGNMEJERIET 
INSPIRATIONSDAG 22.10

Kære dig
 
Så er vi klar til inspirationsdag 2. 
Vi glæder os til at kunne invitere til denne dag i oktober. Måske du allerede  besøgte os i 
september -og er klar til endnu mere inspiration. Måske du for første gang møder både 
os og Designmejeriet. Uanset så er du meget velkommen - og vi er taknemlig for, at du 
prioritere at bruge din tid hos og med os. 
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Det sunde team  
- mere energi og positivitet - mindre sygefravær
Søren sætter fokus på, hvordan sunde teams, sunde hoveder 
og sunde kroppe styrker medarbejderens arbejdsglæde, rela-
tioner og effektivitet.  
Han har fokus på, hvordan det mentale og fysiske samspil 
giver et energiboost til din virksomhed og dine teams.  
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15.00: ”Gør noget nyt for at opnå noget andet” 
Forfatter, international foredragsholder, 
coach og social entreprenør Morten Toft 
indtager denne inspirationsdag scenen som 
innovationskatalysator. 
--- 
 
15.45: Vigtigheden af relationssalg 
Som direktør for FGT Buniess Research A/S er 
Michael Flintholm den rette mand til at guide 
os til større indsigt i endnu mere succes.
--- 

kl. 16.30: 3. halvleg
Netværk i Mejeri Oasen.  
Energidrik little miracles eller  
guld prisvindende øl fra Hjort Beer.
--- 
 
Se samtidig Designmejeriets unikke rammer til 
arrangementer, møder og kurser. 

Tak for en dejlig dag :-) 
Vi ses i fremtidige sammenhænge. 

PROGRAM 22.10.20 

PROGRAM 
DESIGNMEJERIET 
INSPIRATIONSDAG 22.10

For at passe på hinanden og sikre det bedste flow på dagen, bedes du tilmelde dig på: 

Tilmelding d. 22. oktober 
https://designmejeriet.safeticket.dk/64325/Vaerdifuld_inspiration_og_kaerligt_spark_til_din_
business_d_22_oktober

Her kan du vælge billet til den ene eller begge dage. Hvert arrangement koster kr. 175,- og dækker 
dagens forplejning.  
 
Spørgsmål til arrangementerne rettes til Morten Toft på tlf. 2271 9948 / mail: toft@piy.dkT
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Få innovation og skaberkraft ind i din virksomheds DNA
Albert Einstein har tidligere sagt at “definitionen på sindssy-
ge er at gøre det samme igen og igen og forvente et andet 
resultat”. Så derfor skal din virksomhed gøre noget nyt, hvis du 
vil have et andet resultat.  
Morten vil inspirere til, hvordan du får mere gang i forretnin-
gen samt øger dit medarbejderengagement og skaberkraft. 

Netværk er NETWORK – vigtigheden af relationssalg
Michael leder os igennem netværkets spændende univers 
med de mange muligheder og faldgruber.  
 
Michael har opbygget sit eget firma gennem netværk og 
vil bl.a. fortælle om det sælgende netværk contra sociale 
netværk.  
Du vil også få svaret på, hvorfor netværk er NETWORK!
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OPLÆGSHOLDERE 
PROGRAM 
DESIGNMEJERIET 
INSPIRATIONSDAGE

Theresa brænder for at gøre en positiv forskel for mennesker og plan-
eten, så vi kan få en optimal sameksistens samtidig med, at virksom-
heder og samfund kan vokse og udvikle sig.
 
Hun har været selvstændig i 20 år og arbejdet professionelt med ud-
vikling af nogen af verdens største selskaber, nordiske SMVere både 
indenfor HR- og CSR-rådgivning, bestyrelsesarbejde og skabelse af 
partnerskaber.
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indehaver af FGT Business Research A/S, som han etablerede i 2004.  
FGT beskæftiger sig med at opspore nye kunder på B2B markedet - 
regionalt og globalt. I 1987 startede han det første B2B-telemarketing-
bureau i Aarhus.  
Michael tager del i mere end 30 erhvervsnetværk og bestyrelser og er 
6 gange kåret som årets netværker i Aarhus Elite/AGF.

Indtil for 3 år siden selvstændig indenfor store CO2-syndende brancher : 
Tekstil og rejsebranchen. Behov for aflad og tanken om ikke at kunne 
være den klode, vi skal videregive til vores børn og børnebørn, bek-
endt, har fået hende til at arbejde med bæredygtighed. Med teamet 
omkring GlobeGoGreen og Fair Festival skaber hun opmærksomhed 
og handling i forhold til, hvordan vi kan leve og forbruge mere hen-
sigtsmæssigt. Ingen løftede pegefingre, ingen fordomme – Kun et øn-
ske om at få flest mulig med på det nødvendige bæredygtige eventyr, 
som vi nødvendigvis skal have sat turbo på.K
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”Potentialet i dig” er Mortens tilgang uanset om han er på podiet, 
i skrivehjørnet eller guider på strategi-gangen. Morten deler ud af 
30 års erfaring og personlige oplevelser indenfor personlig udvikling, 
innovation, ledelse og forandring. Morten har arbejdet for alle stør-
relser virksomheder. Det afgørende er ledelsens mindset og ønsker 
omkring udvikling. Morten var en del af Butterfly-projektet i England 
og Humor & Helbred (nu danske hospitalsklovne). ”Alle mennesker 
har et talent, et større potentiale og mulighed for at gøre en forskel i 
samfundet, i deres eget liv og andres. Find det og brug det”.
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Søren oplevede selv for nogle år siden - at vægten steg. Så tog han en 
beslutning. Han ønskede at få følelsen af at ville passe på sig selv og sin 
krop. For hans egen og sine børns skyld. Blandt andet derfor udviklede 
Søren sit 12 ugers program. Det er udviklet ud fra sit arbejde med men-
taltræning af idrætsudøvere, resultaterne af flere tusinde coaching- og 
hypnosessioner, hans egen fortid med eliteidræt og hans store viden om 
ernæring. På forløbet er der fokus på at brænde fedtet af, bygge musk-
ler, arbejde med personlig udvikling og mentalitet - og du genfinder 
glæde, energi og motivation.

Bente har mere end 17 års erfaring med udvikling af ledere og me-
darbejdere i ind- og udland. Omdrejningspunktet i hendes arbejde 
har været forståelse for hinandens forskellighed og effektiv kommu-
nikation. Bente er uddannet som teknonom på ledelseslinjen med 
arbejds-psykologi, herfra har hun brugt sin viden og kompetencer i 
stillinger som HR-chef, Chefkonsulent og Senior Consultant. Hun har 
arbejdet med anerkendte personprofilsystemer siden 2003 og har 
stort fokus på at skabe mening, motivation og synlige resultater for 
individer, teams og virksomheder.
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Unikke oplevelser i unikke rammer 

Oplæg
Alle dagens oplæg vil foregå i vores foredragscafe. 

 

Kurser, workshops og forløb 
Designmejeriet byder på spændende lokaler til både 
foredrag, møder, workshops og andre former for forløb. 
Disse begivenheder kan befinde sig både i mødelokalet, 
værkstedet og foredragscafeen. 
Vi glæder os til at byde jer indenfor.  
 

 
Galleri 
Rundt i huset udstilles smukke, interessante, opsynsvæk-
kende og æstetiske kunstværker. Ny udstilling ca. hver 
6. uge. 

DESIGNMEJERIET BYDER PÅ:
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DESIGNMEJERIET 

 “Vi har 
kombineret det gamle og 

det nye, det maskuline og det feminine. 
Vi har skrællet ind til murværket og vi har i pro-

cessen gjort os mange tanker, om de skaberkræfter, 
som over tid har udført deres profession netop i disse 

lokaler. Historier skaber kultur. Kultur skaber kommu-
nikation. Og kreativitet bevidner historien. Det hele 

går op i en helhed”. 
Conny Ericon


