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Praktisk økonomiforståelse i hverdagen

Indhold:

7 trin med praktisk økonomiforståelse i hverdagens privatøkonomi, så du føler
dig tryg og fri. Igennem de 7 trin bliver du styrket til at håndtere de økonomiske
overvejelser, som livet byder på. Vi slipper ikke for at tage økonomiske beslutninger. Her lærer du økonomiforståelse til hverdagsbrug – en god start på 2018.

Trin 1

Bankfobi – forskellige former for modstand på økonomi

Trin 2

Om rod der støjer - og sluger dit overblik

Trin 3

”Sov godt” - tryghed & frihed = god nattesøvn

Trin 4

Fagbegreber – om hvad det betyder for mig og min økonomi

Trin 5

Din motivation – hvad skal der til?

Trin 6

”Gør det enkelt” – om budgetter der batter

Trin 7

Dit mål og din handlingsplan – ro med en køreplan i hverdagen
 Få styr på økonomien, så økonomien ikke styrer dig
 Vejen til højere livskvalitet handler ikke om penge, men hvad pengene går til
 Bliv bedre klædt på med mere viden om hverdagsøkonomi – gratis opfølgning
- alt starter med os selv

Hvert kursushold er en sluttet deltagerkreds på max. 10 deltagere. I denne lukkede kreds kan
du spørge om alt. Her skelner vi ikke om god eller dårlig økonomi; men om forståelsen bag
fagbegreber, praktik og handlinger, som skaber forandring i hverdagen. Sparring inklusive.
Her er absolut ingen dumme spørgsmål. Alle svar, feedback m.v. afgives i øjenhøjde. Vi bestemmer selv, hvad vi hver især vil dele - og dét, som deles bliver i rummet. Har du
virksomhed, kan du evt. supplere kurset med ”Sæt pris på dig selv”.
Tidspunkt: Vælg den 24.01.2018, den 21.02.2018 eller den 21.03.2018
Varighed:

Kl. 9.00 – 13.00 (dørene åbnes kl. 8.45 med kaffe/te m/brød indtil kl. 9.00)

Sted:

”Bækgaarden”, Hovvej 6, Grundfør, 8382 Hinnerup

Pris:

Kr. 1.250,00 inkl. moms og efterfølgende sparring.
Prisen indeholder kaffe/te, brød & frugt

Workshop: Bente Nørgaard, økonomicoach
Noget for dig? – Læs evt. mere på min hjemmeside; www.bankfobi.dk eller følg mig på
LinkedIn eller følg Nørgaard-Coaching på Facebook. Du kan også ringe 4095 1369

