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Peter Horn, direktør i Peter Horn & Co. Ltd. – Management Consulting
Koncept: “Resultatorienteret ledelse og kommunikation”.
Stifter af KIB – Kvinder I Bestyrelser – fremme af kvinder i ledelse og
bestyrelser.
Forfatter til 18 bøger om ledelse, karriere og branding; forelæsninger,
kurser og konsultationer.

Tildelt Master in Experience Leadership Award 2010 – for indsats i
uddannelsens executive committee og advisory board 2005-2009.
Har produceret og instrueret over 100 tv-programmer, lavet 750
radioindslag og publiceret 10.000 interviews og artikler. Udgiver
Executive Magazine.
Medlem af IRE – Investigative Reporters and Editors og af FUJ –
Foreningen for Undersøgende Journalistik.

Dit udbytte:
1. Øvelser udfordret på dine personlige og faglige
kvaliteter
2. Knivskarpe værkstøjer til at indkredse din
suverænitet og dine personlige brandværdier
3. Ord på “din personlige varedeklaration og
markedsanalyse”
4. Hvad der kan være dine barrierer – og hvordan
du gør dem intelligente.
5. At sætte din professionelle karriere i et
visionært perspektiv og øge aktiekursen på
MIG A/S.

Genvej til næste position
Der er fem slags positioner:
1. Positioner, man søger
2. Positioner, man får tilbudt
3. Positioner, man selv skaber
4. Positioner, man ikke får
5. Positioner, man ikke aner
eksistensen af
Øvelse: Hvordan fik du dit seneste position – og
hvordan får du det næste?

Hvilket brand er du…
...som en lyd?
(f.eks. En contrabas, havet, en bil, en
elefant,fugl, en melodi, en café, et fly)
◼

...som en by?
(F. eks. London, Venedig, New York,
Moskva, Beijing, Tokyo, Nørre Snede)
◼

Øvelse:
– sig lyden/begrund hvorfor

Definition
”Personlig branding er den
offentlige gengivelse af din
personlighed og dine færdigheder i
den udformning, der fremmer dine
muligheder bedst.”

Find dit potentiale
”Vores forudsætninger er ved at
være så ens, at det, der adskiller os
mest, er vores personlighed.”

Hvorfor branding?
◼

◼

◼
◼

◼

Den lokale landsby er forsvundet for altid
Den globale landsby har knap 8 mia.
indbyggere
Hvis du ikke er synlig, eksisterer du ikke
Dine kunder, chefer, kolleger,
medarbejdere og samarbejdspartnere
samt headhuntere vil vide, hvem du er;
hvorfor du er til; og hvad du kan gøre for
dem – hvad kan du fortælle?
Et stærkt brand vil flytte dig mentalt fra
dødsannoncerne til forsiden

Citatet
”I sidste ende er det umuligt
ikke at blive, hvad andre anser
dig for at være.”
Julius Cæsar i Gabriel Garcia Márquezs bog
”Memoria de mis putas tristes”

Værdien af et brand
• I henhold til en undersøgelse (Burson-Marsteller/Roper ASW) tegner
CEOs i USA sig for mere end 50 procent af et selskabs omdømme.
Hvor meget tegner disse to sig for deres virksomheders brands?
• Hvor meget tegner du dig for din virksomheds omdømme. Og – ikke
at forglemme – din egen MIG A/S? – Øvelse

Per Bank, President & CEO, Salling Group
Elon Musk, CEO, Tesla

Barrierer
•

Hvilke indre barrierer skal du
håndtere i forhold til job og
karriere?

•

Hvilke ydre barrierer er der i
forhold til job og karriere?

•

Hvordan gør du dine barrierer
intelligente?

•

Definition: ”Intelligente barrierer leder dig frem til den mest
hensigtsmæssige adfærd på baggrund af dine valg og beslutninger.”

Øvelse

Dine relationer
•
•
•
•

Hvem har du blandt dine
professionelle relationer?
Hvem mangler blandt dine
professionelle relationer?
Hvorfor mangler de?
Hvordan får du dem med?

Øvelse

Et professionelt
brand skabes med…
◼

Co-branding med position

◼

Co-branding med projekter

◼

Co-branding med eksterne
samarbejdspartnere

◼

Co-branding med kunder

◼

Co-branding med interne
samarbejdspartnere

◼

Co-branding med fritidsaktiviteter

Din suverænitet
◼

◼

Din menneskelige og faglige suverænitet. Ikke
hvor du er god, men hvor du er suveræn?

Vil du sejle i det blå ocean (det nye og uprøvede
– uden konkurrence, hvor du prøver kræfter med
det ukendte) eller i det røde hav (det sikre – med
mange konkurrenter), når du skal sætte kursen
for din fremtid?

◼

Eksempler på, hvor du kan bruge din suverænitet
– og hvor du ikke bruger suveræniteten nu.

◼

Eksempler på, hvilket suverænitet, du skal
arbejde hen imod.
Øvelse

Hvor meget er du værd
som brand – lige nu?
◼

På en skala fra 1-10: Hvad er din
her-og-nu værdi som brand?

◼

Hvad burde din værdi være?

◼

Hvordan kommer du derhen?
Øvelse

Har du klare skrevne
mål for fremtiden?
Denne undersøgelse er en vandrehistorie. Men
meningen er god nok – fortsættelse følger:
De dimitterede fra en MBA uddannelse blev
spurgt:“Har du sat dig klare, skrevne mål for
din fremtid og lagt planer for at nå dem?”:
3% havde skriftlige mål og planer.
13% havde mål, men intet skrevet ned.
84% havde ingen specifikke mål overhovedet.

3% tjente 10 gange så
meget som alle de andre
10 år efter:
De 13% som havde uskrevne mål, klarede sig dobbelt så
godt som de 84%, som ikke havde nogen mål
overhovedet.
De 3%, som havde klare, skriftlige mål, da de forlod
Harvard, tjente i gennemsnit 10 gange så meget som de
andre 97% tilsammen!
Den eneste forskel på grupperne var klarheden om mål,
da de tog deres eksamen.
(Kilde: ”What They Don’t Teach You in the Harvard
Business School ” af Mark H. McCormack)

Er Harvard analysen
en vandrehistorie?
Klinisk psykolog Gail Matthews, Phd., Dominican University og
socialpsykolog Steven Kraus, Phd., Harvard University,
gennemførte en undersøgelse over fire uger – 149 deltagere
(37 mænd og 112 kvinder) med forskellig nationalitet:

Konklusion:
“Den positive effekt af skrevne mål kunne
dokumenteres: De, der skrev deres mål,
klarede sig markant bedre end de, der
ikke skrev deres mål.”
Source:
http://cdn.sidsavara.com/wp-content/uploads/2008/09/researchsummary2.pdf

Din personlige
varedeklaration
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

◼

Hvad indeholder du?
F.eks.:
20% ledelse
20% strategisk tænkning
20% implementering
10% analyse
10% social tankegang
10% humor
10% psykisk/fysisk kraft

Øvelse

Din personlige
markedsanalyse
◼
◼
◼

◼
◼
◼

◼

Hvordan vil du gerne opfattes?
Dit selvbillede?
Hvad tænker beslutningstagerne?
Opnionsdannerne?
Dine kolleger og medarbejdere?
Dine tilhængere?
Dine kunder?
Øvelse

Strategi og
implementering
Mål: ”Jeg vil være synlig som (emne) inden for
de næste tre måneder til tre år.”

Det sker ved hjælp af følgende ressourcer:
◼
(eksempler – bl.a. relationer, teams, tilhængere)
Jeg kan nå mit mål, fordi jeg er suveræn på følgende
punkter:
◼
(eksempler fra personlig markedsanalyse,
varedeklaration)
Min tidsplan er følgende:
◼
(tidsplan med anførte delmål måned/år)
Min plan for personlig branding er således:
◼
(tidsplan med planlagte in- og eksterne aktiviteter og
resultater måned/år)
Hvis strategien ikke lykkes, er min alternative plan:
◼
(detaljeret, alternativ plan med anførte delmål
måned/år)

Din synlighed
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Definér behovet for synlighed (Hvorfor? Hvornår?)
Analyser dine resultater (tilbagemeldinger, følelser)
Lav en strategi (Dokumentation, information, mål)
Har du tilhængere? Har du opnået den ønskede status?
Selverkendelse, tak!
Definer metoder og veje til at opnå synlighed
Forstå redaktørernes tankegang (Innovation, nyheder,
kontrovers, ekspert)
Skab kontakt til medierne/beslutningstagerne
Gør din synlighed vedvarende
Google din person. Brug international medieovervågning
Anvend konkurrentovervågning på ”dit” marked
Øvelse

Dit budskab
◼

◼

◼

◼

Budskabet – hvorfor er dette budskab vigtigt for dig og
din virksomhed?
Timing – hvorfor er tidspunktet det rette og hvordan kan
du sikre synliggørelse af budskabet til den udvalgte
målgruppe gennem de valgte medier?
Fremførelsen – skal du tale til målgruppens følelser eller
intellekt – eller begge dele?

Kontinuitet – hvorledes du vil opnå slutresultatet – Rom
blev ikke bygget på én dag; det samme gælder, når
målgruppen skal forstå, acceptere og agere på dit
overordnede budskab

Et godt råd
”Tag aldrig modet fra nogen, som
gør fremskridt - uanset hvor
langsomt det går!”
Platon

Personlig Branding

og intelligente barrierer
Kontakt Peter Horn:
◼
E-mail: ee@peterhorn.dk –
kib@kvinderibestyreklser.dk
◼
M. +45 40 46 78 98 – T. +45 33 93 32 55
◼
www.peterhorn.dk
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