Vil du?
• Opnå mere mentalt overskud
• Eksekvere mere på kortere tid
• Have overblik over alle opgaver - på ét sted
• Følge op på alle udeståender
• Bruge din mentale kapacitet på at udføre og

udvikle, ikke på at huske
• Have en tom indbakke - hver eneste dag
Så er inergia:hverdag det rigtige til dig.

Tankevækkende tal
• Vi bruger 17 timer ugentlig på arbejdet

til at svare på og sende mails

• Vi tjekker mails mere end 10 gange på

en arbejdsdag

• 71 % af alle ansatte oplever afbrydelser i

deres opgaveløsning
• Gennemsnitligt går der 12:40
minutter før du bliver afbrudt i din
opgaveløsning

inergia:hverdag er centreret om håndtering af mails
og styring af opgaver. Det er et forpligtende og
effektskabende forløb, hvor deltagerne bliver
udfordret på eksisterende vaner og metoder.

• 56 % af de, der bliver afbrudt, går fra

inergia:hverdag frigør gennemsnitligt minimum
30 minutter om dagen for deltageren.

• Kun 26 % har ikke tjekket deres

arbejde med en uklar fornemmelse af
om de reelt har præsteret noget
indbakke før de kommer på arbejde

Læs mere om inergia:hverdag i kursusbeskrivelsen.

Inergias ydelser
Evaluering er en del af vores dna

Vi er eksperter på tre områder:

inergia anvender aktivt evaluering af alle forløb for
løbende at højne struktur, kompetencer og indhold,
samt for at dokumentere effekten af forløbet for dig.

inergia:hverdag

Resultater fra tidligere målinger:

Møder fylder gennemsnitligt 17 timer om ugen for
ledere og 6 timer om ugen for medarbejdere.

Tro på varige ændringer af egne vaner +90%,
Generel tilfredshed +90 %. Underviser +90%

Tilgang
inergias tilgang er altid med et menneskeligt
perspektiv og respekten for individets formåen for øje.
Vores mantra er, at holdbare resultater skabes af
holdbare medarbejdere.

Se øverst til venstre

inergia:møde

Vi hører tit, at møder er uproduktive, deltagere
uforberedte og der er uklarhed om beslutninger.
Vi er eksperter i at gøre tilbagevendende møder til
veldokumenterede, udbytterige arenaer og sætter
de seneste forskningsmæssige resultater i arbejde,
tilmed i en digitaliseret form, hvor proces, styring og
dokumentation er forberedt for dig.

inergia:udvikling

Hvor tit sker det , at noget så tilsyneladende enkelt
som en brainstorm bliver skudt ned af utidig kritik?

inergia er drevet af at skabe værdi af din investering i
kompetenceløft, møder og udviklingsprocesser.

Udviklingsprocesser er tit ustrukturerede og
vanskelige at drive. Ineffektive processer og ideindsamlingsværktøjer tvinger mange gange
konvergerende tankegang frem for tidligt i forløbet
til skade for resultatet.

inergia:hverdag er omfattet af vores no cure, no pay
ordning. Er den samlede evaluering af forløbet under
80 % refunderer vi honoraret.

inergia er en del af det internationale ThinkSpace™
netværk. Forbered dig til digitalt udvidede, hurtige
udviklingsforløb fra erfarne proceskonsulenter.

No cure, no pay

