
 

 

Priser 

NeuroView Ledelsesevaluering                9.900 kr. 
Forsamtale, feedback, skræddersyet handlingsplan 
og 2-timers ledercoaching 
Målrettet ledere, som ikke ønsker en personlig coach 

 
NeuroView Ledertræningsforløb            24.900 kr. 
Skræddersyet udviklingsforløb inkl. NeuroView 
Ledelsesevaluering, 10-timers ledercoaching og 
sparring, værktøjer og opfølgning efter forløbet 
 

 
Foredrag om NeuroView forskning         2.500 kr. 
30 min. 
 

Tilbud gives ved flere målinger 
 

 
Tilbydes også på engelsk 

 
Priser er ekskl. moms og gældende indtil 31.12.2020 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ledelses- og organisationsudvikling med 
NeuroView 
 
Nyere globale undersøgelser om medarbejderengagement viser, at tillid er 
den mest transformerende drivkraft for virksomhedens succes. Det er 
derfor essentielt at udvikle ledelseskompetencerne til at skabe en høj 
tillidskultur, som styrker virksomhedens evne til at tiltrække, udvikle og 
fastholdelse kvalificerede medarbejdere. 
 
Med NeuroView har du nu mulighed for at udvikle en ledelsespraksis og 
adfærd, der beviseligt skaber en høj tillidskultur, så du lykkes med at få dine 
medarbejderes indsatser, energi og kreativitet til at flytte organisationen 
henimod dens målsætninger. 
 

Ledertræning i praksis 

Ledertræning med NeuroView er et skræddersyet udviklingsforløb med en 
personlig coach, som understøtter dig i din adfærds- og vaneændrings-
proces så din kompetenceudvikling bliver fokuseret, forankret og 
værdiskabende i din daglige ledelsesudøvelse. 
 

 
Udbytte 
 
• Større selvbevidsthed, ledelseseffektivitet og følgeskab 
• Bedre udnyttelse af medarbejdernes talenter og styrkekompetencer 
• Mere motiverede, engagerede og positive medarbejdere 
• Lavere stress og udbrændthed 
• En højere tillidskultur i teamet og kulturel sammenhængskraft på 

tværs af hele organisationen, når alle med ledelsesansvar deltager i 
ledertræning med NeuroView. 
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Om Suzanne Nyvang 
Certificeret NeuroView Practitioner og Professionel Coach (PCC) 
 
Specialiseret i ledelses-, team og organisationsudvikling. Har mere end 10 års erfaring som personlig coach for ledere 
på alle niveauer i virksomheder inden for mange forskellige brancher og industrier, både lokale og internationale.  
Du er velkommen til at tage kontakt om mere information, eller læse nærmere på hjemmesiden www.suzannenyvang.dk 

 

Få mere information eller 
book en præsentation 

Ring 28741564 

Hvad er NeuroView? 
 

 
 

• NeuroView er en 180 graders ledelsesevaluering designet til udvikling af en høj tillidskultur i teams og organisationer 

• Måler otte ledelseskompetencer der fremmer tillid med 16 spørgsmål om lederens ledelsesudøvelse og -adfærd 

• Kortlægger lederens styrke- og udviklingsområder og angiver præcist, hvilke ledelseskompetencer der er mest kritisk for udvikling  

• Baseret på mere end 13 års forskning af Dr. Paul Zak, som er førende inden for neurovidenskab 

 
 
 

© 2020 Suzanne Nyvang - Erhvervscoach & Udviklingskonsulent | CVR.nr. 31571421 | www.suzannenyvang.dk 

 


