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Eksempel på en proces / koncept / model 

 

Dit koncept eller den proces som dine kunder skal igennem for at opnå det resultat, de ønsker sig 

og som du kan hjælpe dem med. 

 

Trinene bruger du ALLE VEGNE. Hvad enten det er i dit online produkt, i dit webinar, i 

gruppeforløb eller i dine 1:1 personlige mentorforløb. 

 

Trinene er de trin de kunder SKAL igennem for at opnå succes. De er din METODE til at opnå det 

resultat, som du kan hjælpe dine kunder med at opnå. 

 

Brug trinene til at designe et online produkt, som udgangspunkt i et gruppeforløb eller en række 

webinar. Dine kunder skal ALTID alle trin igennem. Det der ændrer sig er dybden, du går i med 

trinene afhængig af produkt varighed og pris. 

 

Eksemplet her er fra en coach, der hjælper kvinder, der er på vej op igen efter depression og 

stress, med at få deres styrke, mod og tro på egne evner tilbage.  

 

Disse trin er hendes METODE til at sikre succes for hende selv og sine kunder. 

 

Brug trinene til inspiration og lav meget gerne dine egne trin. 

 

Skriv DIN metode, øvelse og teknik for hvert trin, så de sidder på rygraden og du aldrig er i tvivl om 

hvordan du skal håndtere dine kunder. 

 

 

 

 

http://www.kvinderonline.dk/
mailto:betinna@kvinderonline.dk
https://www.facebook.com/KvinderOnline.dk


 

KvinderOnline.dk – www.kvinderonline.dk – betinna@kvinderonline.dk – facebook.com/kvinderonline.dk 

 

 

Eksempel på metode / koncept: 

 

Igen alt dette er til inspiration. Det står dig frit for at ændre rækkefølge eller punkter. Det er DINE 

trin til succes for kunden som er vigtigst. 

 

 

1. Beskriv dit problem / din udfordring i detaljer 

 

Her skal kunde have beskrevet præcist, hvad der er hendes udfordring. Giv hende metoder og 

øvelser til at komme i kontakt med følelsen og få den beskrevet som præcist som muligt. Hvilke 

metoder (healing, NLP, massage, Rebirthing…) er ikke vigtigt. Du vælger som behandler de 

teknikker og øvelser, du finder relevant for kunden. 

 

 

2. Hvor vil du gerne hen? Hvad er dine drømme og ønsker? 

 

Hvad er kundens ønsker, mål og drømme. Hvorfor er hun hos dig. Hvad vil hun gerne opnå. Igen 

brug de metoder, øvelser og teknikker, som du finder bedst.  

 

 

3. Lave handleplan – let og overskuelig at følge 

 

Hvad skal din kunde gøre for at komme fra der hvor hun er til der hvor hun gerne vil være? Hjælp 

hende til at få en enkel og overskuelig handlingsplan at følge i sin hver dag. 
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4. Implementering af handleplan 

 

Hvordan sikrer din kunde sig at hun også fører planen ud i livet? Giv hende værkstøjer som f.eks. 

en meditation til at støtte hende i at implementere de nye vaner. 

 

 

5. Fastholdelse af nye vaner 

 

Hvad skal hun gøre og HVORDAN skal hun gøre for at blive ved med det nye?  

 

 

6. Håndtere modstand og selvsabotage 

 

Hvilke metoder, redskaber og værktøjer kan du give hende til at håndtere den modstand i sig selv 

og fra omverden der vil opstår, når hun ændrer sig?  

 

 

7. Anerkendelse og fejring af succes og fremgang 

 

Hvordan skal hun fejre sig selv og sine successer? 

http://www.kvinderonline.dk/
mailto:betinna@kvinderonline.dk
https://www.facebook.com/KvinderOnline.dk

