
Her hvad du bl.a. får inspiration til:

Hvad andre siger:

De 8 jordnære og systematiske væksttrin med rødder i sund fornuft 
til flere begejstrede, livslange og profitable kunder.

Hvordan du opdager, fokuserer på og dominerer én Niche – af gangen
Hvordan du får dine potentielle kunder til, at kontakte dig – og ikke omvendt
Hvordan du uddanner og motiverer dine potentielle kunder til, at møde dig – når de er klar
Hvordan du giver dine potentielle kunder et ”mafia” tilbud – som de ikke kan sige nej tak til
Hvordan du giver dine kunder en drømmeoplevelse – og lægger fundamentet for den næste ordre
Hvordan du giver dine kunder en verdensklasse kundeservice – også efter du har fået din betaling
Hvordan du giver dine relationer oplevelser for livet – med fokus på livstidsværdien
Hvordan du giver dine kunder mulighed for, at anbefale dig – og samtidig være glade for muligheden
+ meget, meget mere
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Martin Thorborg: 
"Tak for et virkelig inspirerende indlæg, 
rigtig gode ord!"

Annette Møller Therkelsen: 
”Mogens, du taler så vi kan forstå det.  
Tak for rigtig mange gode fif!  
Glæder mig til at dykke mere ned i materialet  
- rundhåndet som altid delt ud af dig”.

Britta Rasmussen:  
”Sjældent har jeg fået så mange gode  
og konkrete råd på så kort tid. 
Mange tak for en super aften.

Peter Lykke Pallesen: 
”Fantastisk med alle de guldkorn, vi satte os og 
Mogens delte flittigt ud af både anekdoter og 
sin livserfaring.  
Tak for din tid. Kan kun anbefales herfra.”

INVITATION TIL GRATIS FOREDRAG:

“VÆKSTGENNEMBRUD 
  MED GAZELLEFART”

Hvor: Hvornår: Tilmelding: (senest dagen før)

26. OKTOBER FRA 15 - 17.30
15. NOVEMBER FRA 18.30 - 21

PERNILLE TLF. 2228 8735     eller   PP@2PILOCALNETWORK.DK
MOGENS TLF. 51979695       eller    MB@SUCCESPORTALEN.DK

Sted: 2 PI Local Network, 
Tømrervej 10, 6710 Esbjerg V

PERNILLE 2PI LOCAL NETWORK



Min iværksætterkarriere startede såmænd meget  
enkelt: Min far døde. Han havde en lille virksomhed,
som solgte krydderier og naturtarme.
Jeg var 19 år.
 
Jeg sagde mit bankjob op og smøgede ærmerne op.
- Her er en prisliste.
- Her er en telefonbog.
- Her er nøglerne til bilen.
- Der er døren.

Af sted ud på landevejen og sælge krydderiblandinger  
til slagterier og pølsefabrikken i Danmark.
Det g jorde jeg i 39 år og solgte mine virksomheder i 2011

Her får du lige 8 hurtige om mine første 39 år som iværksætter, vækstiværksætter og serieiværksætter: 

- Været med til at skabe og vækste 9 virksomheder i 9 forskellige lande. Fra Rusland i øst til USA i vest.
- Bygget 3 fabrikker.
- Aflagt over 10.000 ansigt-til-ansigt kundebesøg  og workshops i massevis af lande.
- Afholdt over 1000 seminaner og workshops med op til 500 deltagere.
- Skrevet regninger for over 1 mia. kroner.
- Fordoblet min omsætning ca. hver 4. – 5 år.
- Haft op til 30 entusiastiske mennesker ansat på samme tid.
- Har haft et utal af lærerige fiaskoer.
 
Og hvad skal jeg så lave de næste mange år?
Facilitere små Mastermindgrupper for vækstglade ejerledere og iværksættere af mindre virksomheder.  
Som sætter sig sammen med det formål og ønske at støtte, bakke op, motivere og hjælpe hinanden med ideer,  
taktikker, metoder, strategier, værktøjer, erfaringer, resultater og ressourcer til både personlig og professionel  
vækst i et ikke konkurrencepræget miljø.  
Med at øge hastigheden, øge sikkerheden og samtidig forkorte tiden til max. 4 år til at fordoble omsætningen 
og profitten. Så du også i dit livs efterår kan fortsætte med at leve et liv efter dit eget design.
 
Du kan læse meget mere om mig her: http://www.succesportalen.dk/om-mogens/

Succesportalen Aps, Rugbjergvej 20, 7250 Hejnsvig CVR: 32301460 mail: mb@succesportalen.dk Tlf. nr. 51979695

Lidt om din foredragsholder


