INTERN FACILITATOR VED FRANKLINCOVEY DANMARK
DE 7 GODE VANER™ STARTPAKKE 2017

Baggrunden for Interne Facilitatorer
FranklinCovey har over en længere årrække tilbudt organisationer muligheden for selv at
implementere FranklinCoveys løsninger med certificerede undervisere. Og nu har vi gjort det
endnu nemmere, hurtigere og billigere for jer at komme i gang. Vi tror på at I, med jeres indsigt i
organisationen og de daglige udfordringer, kan levere De 7 Gode Vaner™, på en måde der
passer specifikt til jeres aktuelle behov, værdier og strategi. At kunne levere De 7 Gode Vaner™
selv vil øge værdien og fleksibiliteten af træningen og samtidig betyde store besparelser for
virksomheden i form af reducerede udgifter til konsulentydelser.
Certificeringen består af veldokumenteret verdensklassemateriale:
• Virtuel adgang til certificeringsmateriale, hvor du finder videoer, optagelser af
undervisningen, øvelserne etc. Denne adgang er personlig og du kan tilgå den til enhver tid
og ubegrænset antal gange i licensperioden
• Slides til det fulde 3-dages program (både dansk og engelsk, sidstnævnte
indeholder ’presenters notes’)
• Videoer (med danske/engelske undertekster)
• Fysisk facilitator kit, som udførligt beskriver alle slides, øvelser og videoer
• 2-times coaching session med en erfaren FranklinCovey facilitator, f.eks. efter jeres første
workshop på baggrund af den interne facilitators evalueringer
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FORDELE FOR VIRKSOMHEDEN
• Skab en vinderkultur og øg en af jeres ikke-imiterbare konkurrencefordele - kulturen
• Reducer omkostningerne til uddannelse og udvikling af jeres medarbejdere
• Tilpasning af programmet til organisationens specifikke behov, sprog, kultur og værdier
• Udviklingsmuligheder for nøglemedarbejdere
• Styrkede konkurrencefordele og kompetencer inden for virksomhedens vægge
• Stærkere interne netværk
• Nemt og billigt at tilkøbe flere certificeringer - vi tilbyder certificeringer i en række af vores
programmer

GEVINSTER FOR DEN CERTIFICEREDE UNDERVISER
• Kompetenceudvikling – adgang til den nyeste viden til personlig og ledelsesmæssig udvikling
• Gratis opgradering ved nye versioner
• Forstærkning af CV
• Løbende support og støtte til gennemførelse af workshops
• Adgang til FranklinCoveys facilitatorsite med et væld af ekstra ressourcer
• Årlige sammenkomster med facilitatorer fra andre danske virksomheder

ARRANGEMENTER OG NETVÆRK
Interne Facilitatorer bliver en del af en voksende gruppe af danske facilitatorer på tværs af
programmer, brancher og organisationer.
• Yammer gruppe – Intern Facilitator, FranklinCovey Danmark
• To årlige arrangementer med fagligt indlæg af en FranklinCovey konsulent samt networking og
videndeling
• Interne facilitatorer bliver blandt de første til at høre om opdateringer og særlige tilbud løbende
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PRIS FOR DEN ANBEFALEDE STANDARDPAKKE
75.000 kr. inkl. 30 sæt deltagermaterialer og 1 plads på åben workshop

Indhold
Virtuel adgang
2-timers coaching session
Fysisk facilitator kit
Virksomhedslicens (1. år)
Workshopdeltagelse (Åben De 7 Gode Vaner™)
30 sæt deltagersæt inkl. 360˚ profil*
TOTAL

Standard pris (kr.)
15.000
5.000
15.000
15.000
14.990
66.000
130.990

Opstartspris

75.000

Besparelse

55.990

*Certificeringsmaterialet er på engelsk, deltagersættet og øvrigt undervisningsmateriale som
PowerPoints, videoer etc. findes på dansk. (App’en forbliver på engelsk)
Løbende omkostninger fra 2. år og herefter:
Årlig licensafgift pr. land på 3.000 kr., dog maksimalt 15.000 kr. Ved 15.000 kr. får I licens til
ubegrænset antal lande.
Antal materialer til efterfølgende workshops, svarende til antal deltagere.
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MATERIALER
Supplerende materialer kan tilkøbes løbende for 2.200 kr. pr. sæt
• Deltagermanual
• 360˚ individuel profil
Implementeringsværktøjer:
• 7-ugers kontrakt
• Talking stick
• Kompetencekort
• Øvekort
• Blok med ‘De Store Sten’
• App (engelsk) Indeholder features, der sikrer at vanerne kan inkorporeres og leve videre, efter
workshopforløbet

*Deltagermaterialet fås på de fleste sprog.

Hør mere hos din Client Partner eller kontakt Marta Tatara på mt@franklincovey.dk eller 60 72 88
87.
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CERTIFICERINGSPROCESSEN I DETALJER
Trin 1
- Valg af facilitator: Hvis ikke I allerede har besluttet, hvem skal være jeres facilitator, kan vi
sammen definere de egenskaber og kompetencer, der kræves for at blive god i rollen. Her
kan vi anvende vores 360° profilundersøgelse til at finde de bedste kandidater.
Trin 2
- Underskrivning af aftalen: Virksomheden underskriver License Agreement, som
facilitatoren også skal være indforstået med. Facilitatoren underskriver Facilitator
Agreement.
Trin 3
- Virtuel adgang til De 7 Gode Vaner™: Der genereres en adgang til den fulde pakke med
alt det nødvendige materiale, der skal til for at kunne levere nogle suveræne workshops.
Trin 3A (eventuel)
- Deltagelse på åben workshop, hvor den kommende interne faclitator oplever at være med
som deltager samt ser en erfaren FranklinCovey konsulent gennemføre programmet. (Pris
14.990 kr.)
Trin 4
- Forberedelse til den første workshop: Facilitatoren skal bruge tid på at fordybe sig i
materialet: se alle undervisningsfilmene, gennemgå præsentationen, læse deltagermanualen
og studere facilitatorguiden.
Trin 5
- Udførelse af den første workshop: Facilitatoren afholder sin første workshop. Vi anbefaler,
at den første workshop finder sted indenfor 90 dage fra underviseren har gennemført den
virtuelle certificering/deltaget på workhop, således at den nye viden ikke er går tabt.
Trin 6
- Feedback: Facilitatoren præsenterer workshopevalueringerne fra den første workshop for
FranklinCovey Danmark. Vi aftaler en coaching session efter behov, hvor vi drøfter
vanskeligheder, styrker og muligheder for forbedringer, så man kommer godt fra start og er
klar til den næste workshop.
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BLIV INTERN FACILITATOR
3 alternativer
– du ved bedst, hvor meget støtte du og din organisation har brug for

BASIS – du er selvkørende og erfaren

•
•

Virtuel certificering + alle fysiske samt online materialer
1 coaching session (2 timer)

Investering: min. 30 materialesæt
= 66.000 kr.

STANDARDPAKKE – du har brug for lidt støtte

•
•
•

Virtuel certificering + alle fysiske samt online materialer
1 coaching session (2 timer)
Deltagelse på en åben De 7 Gode Vaner™

Investering: min. 30 materialesæt +1 plads på workshop til 9.000 (værdi 14.990)
= 75.000 kr.

ADVANCED – du ønsker at co-facilitere, inden du breder det ud i organisationen

•
•
•
•

Virtuel certificering + alle fysiske samt online materialer
1 coaching session (2 timer)
Deltagelse på en åben De 7 Gode Vaner™ workshop
Ekstra option: en FranklinCovey konsulent holder den første af jeres workshops
internt i organisationen

Investering: min. 30 materialesæt + 1 plads på workshop til 9.000 (værdi 14.990) + 3-dages
workshop til 32.000 pr. dag
= 171.000 kr.
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