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Interaktivt foredrag

DAVID GENIUS
#ItIsAllLiving

Spiller du forsvar hele tiden?
Føler du at mesteparten av tiden din
går med til å respondere?
Ønsker du å ta kontroll over egen tid
og agenda?

Er du villig til å gjøre det
som skal til?
David Genius er foredragsholderen som
utfordrer deltagerene til å ta en samtale
med seg selv og med hverandre

Er det opp til deg selv å ha
en god dag?
Hvordan ta tilbake kontrollen over
hverdagen?
Hvordan kommuniserer vi med andre
mennesker?
Hvordan frigjør vi kapasitet og energi til
å yte bedre som mennesker?
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David Genius har solgt underholdning for
over 100 millioner kroner. Han har sørget for
begeistring og underholdning til mer enn en
million mennesker. Gjennom sine valg, og
med sin energi har han begeistret utallige
medarbeidere gjennom mange år til bli mye
mer enn de trodde de kunne bli.
I det interaktive foredraget «Kan DU Gjøre
Noe Med Det», deler David sine erfaringer
som leder, far, ektemann, forfatter, musiker
og produsent. Med sin unike operative
kompetanse fra både næringsliv og forsvaret,
tar han i dette foredraget med seg tilhørerne
på en reise i sine egne valg og hverdagens
utfordringer. Tilhørerne blir utfordret til å
oppsummere egne valg, egne stresspunkter
og egne ønsker, for deretter å se hvorvidt de
faktisk kan gjøre noe med det som plager
dem, eller om de må velge å akseptere livet
slik det er.
david@genius.no
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Dette er et foredrag som vil sette tankene i sving hos de fleste,
og anbefales på det sterkeste. Så spørsmålet er:
«Kan du gjøre noe med det?»
Madeleine Sundland
Statoil Sture
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Sitater fra tilhørere:
Etter du hadde dratt fortsatte diskusjonen om
foredraget ditt. Jeg snappet opp kommentarer
som «til ettertanke» «gikk ett lite lys opp for meg»,
«motiverende», «morsom» «veldig inspirerende».
På en skala fra 1 til 10 David får du 12! Håper å få
oppleve deg flere ganger

Du innfridde så absolutt til mine forventninger. Fikk
mye positive tilbakemeldinger på foredraget. Du
nådde frem til kjernen «Kan du gjøre noe med det».

Lisbeth Hjertås
Drifssjef – Scandic Bergen Airport

Av de 25 deltakerne vi var på dette arrangementet
hadde ALLE utelukkende positive ting å si om
seansen. Det skulle tale sitt tydelige språk!

Veldig gode tilbakemeldinger på foredraget du holdt
hos KM i dag. En perfekt måte å starte det nye året
med tanker rundt hva hver og en av oss kan bidra
med for å få en bedre hverdag. At det starter med
oss selv skal være opplagt, men vi må minnes på
det alle sammen. Takk for et flott bidrag til å gjøre
hverdagen vår bedre!
Arne Hammer
CEO Karsten Moholt AS

Monica Tennebekk
Avdelingsleder, Forsvarsbygg Renholds Serviceavdeling –
Markedsområde Vest

Siv Iren Fjæreide Larsen
Project Leader Modification – MPR PM PPC S&K Statoil ASA

Et svært inspirerende motivasjonsforedrag. Uttrykket
”kan du gjøre noe med det” satte spor hos oss alle,
og ga oss mye til ettertanke, spesielt når vi står
forran store utfordringer knyttet til flytting og ny
organisasjon.
Forvaltningseininga Hordaland Politikammer

Uten Handling Skjer Ingenting!
- David Genius

www.david.genius.no

david@genius.no

www.david.genius.no

david@genius.no

Foredrag

DAVID GENIUS
#ItIsAllLiving

Sitater fra tilhørere:
Lytter du til kunden din?
Om ingen hadde solgt noe i verden, så hadde
ingenting skjedd.
• Tror vi at vi kan selge?
• Tror vi kunden vil kjøpe?
• Hvordan nå salgsmål?
• Er vi for opptatt av pris?
• Hvilken merverdi kan vi skape for
kunden vår?
• Husker vi på mersalg?
Foredraget Uff En Selger, kan enten leveres
som et enkeltstående foredrag på en time,
eller sammen med Kan Du Gjøre Noe Med
Det. Her deler David sin salgsfilosofi og sine
erfaringer om hvordan han har solgt
underholdning for over 100 millioner kroner
siden han startet Scandinavian Entertainment
Service i 1999.

«Dette er et foredrag som vil sette tanken i
sving hos de fleste»
«Samtidig har vi i etterkant brukt
formuleringen i jobbsammenheng, for det er
mange ganger et godt poeng - kan du gjøre
noe med det»
«Jeg vil anbefale David Genius om dere
er ute etter en som engasjerer og gjør at
deltagerne tar med noe hjem som gir dem
mening både privat og på jobb»
«Av de 25 deltakerne vi var på dette
arrangementet hadde ALLE utelukkende
positive ting å si om seansen. Det skulle tale
sitt tydelige språk!»

Uten Handling Skjer
Ingenting!
- David Genius
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Det er alltid greit at arrangør og
foredragsholder har et felles bilde av
hva som trengs for at tiden
sammen skal bli mest mulig fruktbar
for de som skal delta.
Dersom en følger de få punktene
i dette skrivet, har en det beste
utgangspunktet for at tilhørerne
skal få en god og utbytterik
opplevelse.
Derfor er det et par ting som bør
avklares, og være på plass før David
skal holde sine foredrag:

Deltagerne:
Bør helst sitte i ”klasserom” oppsett,
med bord og mulighet for å skrive.
Alle må ha penn og papir.

På scenen:
• HDMI tilkobling til projektor
• Flippover blokk med sort og rød
tusj
• Trådløs hodebøylemikrofon
• Et ståbord
• Et glass vann

Priser:
Inntil 25 tilhørere NOK 15.000
Inntil 25 – 50 tilhørere NOK 20.000
Over 50 tilhørere NOK 25.000
Reise og evt opphold kommer i
tillegg dersom dette er utenfor
Bergen kommune.

Kontakt info: david@genius.no • www.david.genius.no • tlf 920 64 071

