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Grundlæggende fik jeg 352 glade konferencedeltagere der alle uden
undtagelser blev taget med storm. Der var bred enighed om at Connie havde
været dagens helt store overraskelse med sin ekstrem positivt indstilling til livet
og sin sprudlende energi på scene.
Jeg vil ikke et sekund betænke mig ved at arrangere et arrangement med
indlæg fra Connie, hun går rent ind med både budskab og personlighed. Godt
gået !!
Kim Baarsøe
AM-Gruppen A/S
Hende må I endelig bruge igen.
Sikke et "livsstykke".Hun er en fantastisk humørbombe og det var dejligt at få
grinet - også af os selv - budskabet er helt klart.
Meget underholdende.Der blev vi provokeret endnu mere. Hun er fantastisk
Pragtfuld, sprudlende og smittende underviser
En pragtfuld kvinde, som vi alle kan lære noget af - en oplevelse for livet.
Super god.
Super, satte gang i mange tanker
Der var rigtig meget som jeg kunne bruge
Deltagere på Confex konference
Den Professionelle lægesekretær
En god afslutning på dagen, man kom i godt humør og fik et godt grin.
Et helt fantastisk show, Hvor man bare bliver høj af stemning, og får masser af
selvtillid. Min mand vågnede på en for ham meget uventet måde, da jeg her til
morgen kom ind i soveværelset og råbte til ham "skatter det bliver en fantastisk
dag". Når man så kommer på arbejde og alle vores elektroniske
arbejdsredskaber skal opdateres og derfor ikke må bruges hele dagen, så må
man jo finde på at gøre "det lille ekstra" i stedet for.
SUPER, SUPER. Det er sjældent jeg griner så meget. Sikke et guldkorn, det
var dages absolutte højdepunkt. Connie Svendsen siger alt med sin peptalk.
Det er helt sikkert det jeg tager med hjem igen.
Skønt med lidt ekstra, man skal bare huske at gøre brug af det.
Hun var da et livstykke det var rigtig godt!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oplægsholderen fangede fint temaet det lille ekstra, som måske i løbet af
dagen var det klareste budskab på, hvordan man kan gøre en forskel i
dagligdagen.
Hun var fantastisk - mange kørte hjem med at smil på læben, og i et fantastisk
godt humør - vi blev inspireret til selv at sende bud
Det er en meget levende og spændende dame.
Hold da op det var " ting til eftertanke"
Connie Svendsen var bare enormt god, det var et festligt og meget godt indslag
at slutte dagen af med.
En storslået slutning på en udbytterig dag
Det var suverænt det bedste indlæg på dagen..... hun er jo en fantastisk kvinde,
hende kunne vi lære meget af.
Det var sjovt
Super super godt indslag.
Fantastisk inspirerende og sprudlende indslag
Deltagere på FOA og Kommunernes Landsforenings
arrangement
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Fantastisk indlæg
Som altid dagens mest fornøjelige indlæg.
Alletiders Skægt, spændende og tankevækkende. God afslutning
Well....hun har jo ret, midt i vores jantelov
Jeg synes, det er rigtig vigtigt for konferencerne at der sluttes af med en
person 'ude fra', der kan komme med anderledes vinkler og nye input. Connie
var god og det har Jan Pytlich og Martin Thorborg også været.
Fantastisk foredragsholder.... jeg smilede hele vejen hjem.
Det er et super foredrag. Med et smil til verden kan du gøre den forskel at
livet bliver 2 x sjovere eller mere !!
Umiddelbart stort udbytte - mange af de ting, hun sagde er selvfølgelig sagt
før, men man gik fra konferencen i godt humør
Supergod, sjov og inspirerende dame
Hos C.S. virkede det som om arbejdsglæden var en internaliseret drivkraft - og
igen evnen til 'storytelling' - at give sine omgivelser (og sig selv) unikke
oplevelser om det er på Øresundsvej på Amager eller med smörgåser i
Stockholm.
Meget inspirerende. God pointe i man kan flytte meget for små midler.
Dejligt anderledes peptalk. God performance. Gode budskaber.
Det kan I bestemt godt være stolte over!
Uddrag fra Lindberg International
v/Michael Lindberg
Vi er alle sammen meget taknemmelige for din hjælp til vores konference!
Det var dig, der sikrede os vores store flotte 11-tal :-) Responsen på jeres
foredrag var 100% positiv :-) da gæsterne blev spurgt, hvad de synes om jeres
foredrag! Her er de kommentarer, der blev skrevet på
Igen tak tak for dit rigtig rigtig gode foredrag i mandags! evalueringsskemaerne:
* Helt kanon - godt at hendes oplæg var sidst, det gav virkelig en fed stemning *
Et rigtig godt og tankevækkende foredrag * STORT plus at have Connie
Fra Niels Brock afgangseksamen om ”en humor konference” Svendsen med :-)
* Suverænt godt og inspirerende * Total frisk * Sjovt * FEDT! - Connie
fantastisk! * Skalaen slår ikke til - denne person har ændret mit liv :-) * Super
god * Connie Svendsen var virkelig god! * Spændende indslag * Helt klart det
bedte oplæg :-) Så du skal bare blive ved med at give folk et positivt spark i
rumpetten med "Det Lille Ekstra" :-)
Katja Thomsen
Niels Brock Hold 67
Jeg vil bare sige at jeg synes at du var fantastisk på Femina-Messen i
lørdags. Jeg var der nemlig selv! Jeg er i øjeblikket i et job hvor jeg skal videre
og synes det gav inspiration til bare at kaste sig ud i noget nyt!
Katrine Lorck
Femina Livsstilsmesse
Hermed siger klasse 4.51 på Niels Brock Business College, tak for din
deltagelse og indsats ved vores elevkonference den 10. juni. Det har været
en udfordring at få en konference op at stå, hvorfor vi havde en spændende og
lærerig dag. I forbindelse med elevkonferencen, bad vi vore gæster om en
evaluering. Herunder bad vi vores gæster om en bedømmelse af vores
foredragsholdere, på en skala fra 1 til 5, hvoraf 5 er bedst. Efter
sammentællingen, har vi opgjort din bedømmelse til 5. Vi takker endnu engang
og vi ønsker dig en fortsat god sommer.
Klasse 4,51
Niels Brock Business College
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et var bare rart at få bekræftet, at man godt en gang imellem må gøre
tossede ting og tænke ”unormale” idéer…… Det er så dejligt befriende! Det er
så lidt der skal til, for at hverdagen bliver lidt sjovere! Det var en hylende
morsom peptalk – du er da bare dejlig Connie (ja, sådan siger vi altså her ude
på landet). 1000 tak for en skøn dag.
Ditte Otto
Lægesekretærelever Sønderborg
Der er ingen tvivl om at det var en god oplevelse for samtlige deltagere.
Bente Jespersen
Confex
Vi havde en skriftlig evaluering for hvert enkelt indslag på konferencen.
Connie – du fik super gode tilbagemeldinger. Temaet og indholdet var relevant.
Du formidler på en super begejstret og engageret måde. Det blev en rigtig god
afslutning på konferencen.
Du og Sune spreder godt humør med jeres positive holdning og lune selvironi.
Det er en fornøjelse.
Jeg glæder mig til at krydse vej med jer en anden gang.
Tak for denne gang og på gensyn.
Charlotte Asmussen
FRIE Funktionærer
Ny energi til hverdagen
Noget at tænke over
Et super godt indslag som jeg stadig smiler af når jeg tænker på det.
En øjen-åbner til altid at få det positive frem i hverdagen, og om muligt at lade
det smitte til andre.
Jeg fik en god latter + lidt til eftertanke om hvor lidt der egentlig skal til for at
pifte hverdagen lidt op, og at man skal acceptere hinandens forskelligheder –
lev i nuet !!!
Det lille ekstra, gik rent ind.
”Det lille ekstra” gik rent ind. Jeg hører stadig – her et stykke tid efter – mine
kolleger tale om ”det lille ekstra”.
Der var noget at tænke over.
Uddrag fra TDC Finans temadag,
v/Anne Grethe Nielsen
Vi fik hvad vi ønskede, en veloplagt og inspirerende person, som kunne sætte
gang i de små grå under håret. Så det kan kun anbefales at kontakte Connie
hvis man vil høre hvordan man for lidt arbejdsglæde og lidt ekstra i
hverdagen.Så tak for det.
Erik Fog, Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget
Vi har nu samlet de indkomne evalueringer. Der blev evalueret på en skala fra 1
- 5, hvor 1 er bedst.
Den præsentationsmæssige indsats er i gennemsnit blevet vurderet til 1,1.
Signe Hyldgard Christensen, Teknologisk Institut
Konferencen, ”Den Store ReceptionistDag”
Deltagerne gav dig følgende meget positive kommentarer med på vejen:
- Toppræstation
- Hun er bare for sjov. Enig – humor er vigtig også på arbejdspladsen
- Det var godt. Det vil vi se igen
- Fuld fart på. SUPER!
- Super positiv – afslutning perfekt
- Forfriskende dejligt. Connie fik alle med
- ”Simply the best” – en fantastisk præsentation
- Super at slutte af på
De ord taler vist for sig selv! Så jeg vil bare endnu en gang sige tak for
indsatsen og på forhåbentligt gensyn en anden gang.
Helle Kruse Jensen,
Teknologisk Institut
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Connie var super oplagt, en fornøjelse. I vores evalueringer scorede Connie
4,8 hvor 1 er lavest og 5 højest, så super flot!
Helle Pehrson
Danmarks Forvaltningshøjskole

