Bliv coachet til
iværksættersucces

Member

Er du:
• Iværksætter
• Ejer af en mindre virksomhed
• Butiksejer
• Under overvejelse af at starte
egen virksomhed
Så kan Sangill Group hjælpe dig.

Sangill Group er specialist i at hjælpe iværksættere
og mindre virksomheder til succes gennem coaching. Hos Sangill Group bliver du hjulpet til at se dine
udfordringer på en helt ny måde. Coachingen er ikke
produktorienteret, men vi vil i fællesskab se nærmere
på dine metoder og få sat struktur på din forretning
og dine idéer, så din virksomhed får den bedst mulige
platform at udvikle sig ud fra.
Gode råd er guld værd, og du får sikkert mange fra
familie og venner, som gerne vil støtte og hjælpe dig
og din virksomhed. Men dine egne beslutninger, mål
og formåen, er det vigtigste aktiv for din virksomhed,
og hos Sangill Group får du helt neutral coaching, der
forholder sig til, nøjagtig hvor du er i processen.
Sangill Group fungerer som katalysator både i forbindelse med etablering og videreudvikling af din virksomhed. Du får hjælp til at bevare fokus på løsninger og
muligheder, og gennem dialog og spørgsmål opnår du
en indsigt, der fører til handling og vækst.
Processen er lagt an på, at du som iværksætter er den,
der udfører handlingerne, mens Sangill Group undervejs rådgiver, inspirerer og coacher dig.

Formålet med personlig coaching er:

Du kan bruge coaching til at:

• At motivere dig til at tro på dig selv, så du kan yde
toppræstationer

• Opnå afklaring omkring start af egen virksomhed

• At udvikle dig og din forretning
• At støtte og opmuntre dig til at bruge dine stærke
sider og udfolde dit talent
• At få dig til at se nye muligheder og løsninger
• At støtte dig i at fastholde fokus og motivation, så
du når dit eget og virksomhedens mål

• Få afklaret konkrete problemstillinger
• Klarlægge og udvikle virksomhedens identitet, 		
produkter, image, materialer, markedsføring og salg
• Få fastsat mål og nå dem
• Videreudvikle virksomheden
• Blive bevidst om styrker og svagheder, som kan 		
styrke beslutningsgrundlaget
• Bevare motivationen
• Anvende dine ressourcer på optimal vis
• Få økonomisk fokus
• Opnå balance mellem privatliv og selvstændigt 		
arbejdsliv

Kontakt
Trine Sangill, Direktør og
International Certificeret Coach
Sangill Group ApS
Tel. 87 45 00 25
trine@sangillgroup.dk
www.sangillgroup.dk
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Jeg gik med tanker om at starte egen virksomhed,
men jeg manglede lige det sidste mod til at tage
springet. Trine Sangill hjalp mig med personlig
coaching, hvor jeg gennem nogle møder fik mere
og mere fokus på, hvad jeg ønskede.
Jeg fik fra gang til gang fastlagt mine mål til næste
møde, samt klarlagt hvordan jeg greb ”svære situationer” an og fik dem vendt til positive oplevelser.
Jeg driver nu min egen ingeniørvirksomhed Aedifico, og har en mængde kunder, rigtig travlt
og god succes – så jeg kan bestemt anbefale en
personlig coaching ved Trine Sangill.
Torsten Linck – indehaver af Aedifico
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