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Spot udsving og
problematikker hos dine

medarbejdere

Få EQ ledelsesstrategier
til håndtering af

emotionelle udfordringer

Mål den emotionelle
tilstand i din
virksomhed

Optimer
kommunikation,

forståelse og samarbejde 

Hvad vil det betyde for dig som leder, at du er i stand
til at skabe arbejdsglæde? 

DIGITAL PLATFORM TIL
FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS

Ved du, hvordan dine medarbejdere reagerer på
forandringer og hvordan det påvirker dem?

Hvordan får du succes som leder, når du skal lede på 
afstand? 

SÅ NEMT SÆTTER DU EQ I SPIL

Invitation til app'en sendes til medarbejderen

Medarbejderen tager Emotional State testen og
Arketypetesten

Resultaterne indhentes i dashbord, hvor
indsigter og data præsenteres 

EKPI'er

Emotionel indsigtsrapport

Adfærdsforecast

Blindspots & styrker

Konkrete EQ strategier til handleplaner

(Emotional Key Performance indicators)

EQ ANALYSEN INDEHOLDER

EN EQ-PLATFORM, DER VISER VEJEN
TIL LEDELSESMÆSSIG SUCCES

Medarbejdere forlader typisk deres job på grund
af deres leder. Her får du nu muligheden for
opdage og forudse blindspots, stress, kommende
sygemeldinger, opsigelser og utilfredshed hos
dine medarbejdere. 

Få indblik i de styrker og ressourcer, der er mest
dominerende og hvilke talenter, der med fordel
kan sættes i spil hos dine medarbejdere. Hvad vil
det betyde for din virksomhed at låse op for dine
medarbejderes fulde potentiale? 

Vi har gjort det nemt og overskueligt ved at sætte
følelser i system i en EQ app. På 15 min. pr.
medarbejder om måneden, kan du sætte
følelsesmæssig intelligens i spil i praksis.

Vores følelser bestemmer vores adfærd, og
beslutninger træffes primært på baggrund af
følelser. 
Med app’en får du indsigt i dine medarbejdere,
og hvad der skaber bedre kommunikation,
samarbejde og engagement i deres hverdag. 

Samtidig giver du dine medarbejdere et værktøj
til deres personlige udvikling. De får indsigt i
deres adfærd, og hvad der er grundlag for det
bedste samarbejde med deres kollegaer, samt
deres personlige styrker og udviklingspotentiale. 

HVORFOR EQ SOM MÅLE- OG
ARBEJDSREDSKAB?

Hvordan er du mest effektiv og engagerende som
leder?

Test systemet i en måned og få præsenteret
de unikke indsigter af vores eksperter

indenfor EQ og følelsesmæssig intelligent
ledelse, inden du implementerer EQ som

fast udviklingsredskab.


