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Netværk

1. Lav en liste over de personer, du gerne vil have som en 
del af dit netværk. 

 
2. Sæt dig ind i hvem de er, inden du kontakter dem. 

 
3. Tag kontakt til dem og fortæl dem, hvad de har 

gjort/opnået, som har fået dig til at tage kontakt til lige 
netop dem og ingen andre. 

 
4. Spørg i første omgang om de har tid til at svare på et par 

spørgsmål/ et kaffemøde / eller om du må høre lidt mere 
om deres arbejde. 

 
5. Giv altid først din egen tid, før du beder nogen om at 

bruge tid på dig. 
 

6. Følg op på jeres samtale efterfølgende og bliv ved med 
at følge med i hvad personen laver. 

 
7. Vær tålmodig, venlig og ærlig. Lad være med at presse 

folk, hvis de siger, de ikke har tid, men bliv ved med at 
vise, at du er tilstede, og at du er oprigtig omkring, at du 

gerne vil opbygge en gensidig relation til dem.  
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Genkendelighed 

1. Skab visuel overenstemmelse mellem alle de platforme, du 
præsenterer dig selv på. 

2. Navn – brug det samme navn alle steder 

3. Billede – hav det samme billede alle steder (Hvor man kan 
se dit ansigt tydeligt) 

4. Logo – brug et logo eller en signatur så mange steder, det 
giver mening. 

5.  Design – lav nogle designrammer for dig selv, i forhold til 
brugen af farver, skrifttyper og opsætning, som går igen på 

din hjemmeside, dine sociale medier, din portefølje og trykte 
medier som fx visitkort.  
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Autoritet 

 
1. Vælg en niche du kan blive Danmarks eller verdens 

bedste til 
 

2. Udgiv, udstil og undervis regelmæssigt. 
 

3. Vælg en kombination af aktiviteter, som du kan 
vedligeholde og gentage år efter år. 

 
4. Dokumenter processen og begivenheden, så du gang for 

gang forstærker din egen autoritet i din niche.  


