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1000 tak for et super godt indlæg - det gik jo rent ind hos deltagerne.
Tilbagemeldingerne har været meget positive.
Alice Nielsen
Dansk Industri
Tak her fra Bornholm fra alle os som var med på Rønne teater, og havde
glæden ved at høre dit foredrag. Det var så inspirerende, og passede fint til
vores tema. Du havde din helt egen måde, at servere budskaberne på, som lige
gav os "det lille ekstra" Du har sat gang i noget, som helt sikkert vil hjælpe os til
at nå vore mål. Venlig hilsen
Carsten Clemmensen
Privatkundechef Nordea
Altid dejligt, at blive underholdt med emner, der handler om det centrale i
vores liv - positive oplevelser der gør vores hverdag bedre - "det lille ekstra".
Venlig hilsen
Peter Hamberg
Coop Danmark
Et godt grin til eftertanke. Venlig hilsen
Else Brandt
Mærsk
Foredraget gav en opfrisker på, at det er nu vi skal leve livet, og at det lille
ekstra er med til at give en selv, og ens medmennesker en sjovere og mere
levende dag. Når vi I staben har en sjov bemærkning til hinanden er vi begyndt
at kalde det, ”Det Lille Ekstra”.
Niels Borre
DSB
Et positivt og humoristisk indslag, som var med til at bringe en god stemning
til vores møde, samtidigt med at vi alle fik noget med hjem (at tænke over). Så
tak for Jeres bidrag til et hyggeligt personalemøde!
John Johnsen
Arlafoods
Et rigtig godt foredrag krydret med meget humor, der gav gnisten til at gøre
det lille ekstra.
John Mølgaard
Dong Energy
Du var et festligt indslag og at det var rigtig godt at vi havde hyret en med
gang i. Du er dejlig levende at se på - du 'ejer' podiet og stiller rigtig mange
gode retoriske spørgsmål. Og så er dit tempo perfekt set med mine øjne. Jeg
kunne mærke, at du brænder for dit budskab og jeg er sikker på, at du ville
kunne køre der ud af en hel aften med dette emne.
Lene Kettner
Danske Bank
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Det var en fin fin oplevelse Connie gav os og modet på forandringer ligeså.
Vi havde alle en fed fed oplevelse og weekenden blev meget bedre at tage
hjem til, samt denne uge i øvrigt... God vind med "Det Lille Ekstra" - konceptet
virker!!
Per Jacomo
Markedskoordinator Tryg
Det var en forrygende oplevelse at have Connie på besøg. Hendes budskab
passede perfekt både til formiddagens program og eftermiddagens
gruppearbejde. Vi har gennem årene haft mange foredragsholdere, men jeg har
aldrig fået så mange positive tilbagemeldinger som efter mødet i tirsdag.
Deltagerne er jo en blandet stab af sælgere som normalt ikke lader sig påvirke
af en gang peptalk. Men Connies budskab er gået rent ind, så vi arbejder
videre med det gode arbejdsklima, men nu i et andet perspektiv. Tak for
indsparket Connie.
Hans Erik Jensen
Topdanmark
Tak for en god oplevelse på Hotel Opus Horsens. Dit foredrag gik 100 % ind,
og der har været mange positive tilkendegivelser efterfølgende.
Lester Madsen
Adm. Direktør Munkebjerg Gruppen
1000 tak for en SKØNT foredrag til vores kick-off den 09.11. Der var et indlæg
om vores kick-off på Intranettet i dag, og jeg synes lige, at du skal afslutningen
på artiklen. Det lille ekstra Arrangementet sluttede af med et indslag om 'Det
lille ekstra', der kan gøre det meget sjovere at gå på arbejde. Stewardessen,
Connie Svendsen holdt et oplæg, hvor hun fortalte om, hvordan vi skal huske at
gøre livet og arbejdet lidt sjovere ved at gøre lidt ekstra og tage de chancer, der
byder sig. Og det startede med et knus til
Masser af grin. Men også stof til eftertanke – nøjagtig det med at give lidt ekstra
i hverdagen. Det har vi alle behov for at høre en gang imellem. Har kun
modtaget positiv tilbagemelding fra alle deltagere.
Anette Kuhl
Smith-Nephew
Morsomt og inspirerende. Stof til eftertanke.
Bent Trelldal
Stål A/S
Jeg synes det var et sjovt og inspirerende foredrag. Mange små input, som
gav stof til eftertanke. Det er godt at blive mindet om, at det er ikke andre, der
er ansvarlige for, at vi har det sjovt i hverdagen, og at "det lille ekstra" kan få
stor betydning for fremtiden.
Jette Møller-Kristensen Sekretær
Landssekretariat Danske Byggeri
Vores marketingchef var inde og høre dig, og hun syntes du var
FANTASTISK. Alle grinede og du havde sådan nogle gode vinkler. Så du, At
turde livet" var citeret i Berlingerne i går i artiklen om messen? Du kan godt
være særdeles stolt af dig selv. Salen var jo næsten fyldt og det er faktisk 300
mennesker du har underholdt!!!! Jeg er glad for vi fik samarbejdet op at stå.
TAK herfra og kæmpeknus
Vibeke Nielsen
FEMINA

REFERENCER VIRKSOMHEDER

Det var inspirerende at have besøg af dig. Jeg synes du havde forberedt dig
godt på, hvem du skulle møde og dermed ramte du det, vi i forvejen havde talt
om. Den sidste ting du havde med "Min Bank" - med den viste du igen tydeligt,
at du havde forberedt dig. Jeg har delt din historie ud til alle mine kollegaer. Jeg
har kun fået positive tilbagemeldinger fra kunderne. Jeg har givet en
tilbagemelding til Foredragsportalen - hvor du fik topkarakter - den ser du jo nok
også. Ha' det godt til vi ses næste gang :-)
Hanne Kræn Østergaard
Danske Bank
Tænk positivt, Søg livskvalitet, Få noget ud af dagen og nyd den. Gør det du
har lyst til – vær ikke hæmmet af ”plejer”, fordomme eller andres forventninger.
Connie er fantastisk sprudlende, når hun står på ”scenen”. Hun er livsglad og
humoristisk og hun holder publikum fanget.
Birthe Veje
Alumeco A/S
Jeg personligt synes, der var noget at tage med hjem og jeg er også sikker
på, at alle de andre har fået noget med hjem. Der er sået et frø som på et eller
andet tidspunkt begynder at spire og få folk ud af deres vanetænkning og turde
mere. Connie har nogle gode historier om sit liv, der er med til at sætte livet i
perspektiv og jeg er sikker på, at der er frø, der spirer, fordi hun har holdt sit
foredrag i Danske Trælast. Sig stort tak til Connie fordi hun ville komme og
underholde os.
Regin Saunte Pedersen
Danske Trælast
Tak for din store indsats. Det blev en god og sjov eftermiddag! Super
performance og flot grafik og teknik!!!!! Dejligt at møde dig....håber vores veje
krydses igen. Igen tak for en dejlig dag.
Tina Faurby
Direktør 2K
Hvad deltagerne mente: Jeg synes det var godt og morsomt. Sød og
naturlig. Underholdende, generøst og sympatisk. Jeg synes, at hun var sød og
god til at fortælle på en sjov og livlig måde. Skæg og underholdende, jeg kunne
godt have hørt på hende i meget længere tid. Jeg syntes, det var rigtig
morsomt, absolut underholdende. Fantastisk kropssprog, sjov og
underholdende. Connie Svendsen var meget sympatisk, et positivt
bekendtskab, jeg ville gerne have hørt mere. Du er meget nærværende,
oprigtig, og underholdende at høre på. Jeg kan godt lide, at du har taget
udgangspunkt i dit eget liv, det synes jeg er en rigtig sjov og modig idé. Også
har du en kanon udstråling, og din meget levende måde at være på, gør at det
er meget let at indleve sig I oplevelserne.
Asta Tenna Hansen
Philip & Partners
En god fællesgriner. Personalet virkede opstemte efter foredraget. Alt i alt 1½
fornøjelig time, hvor Connie også formåede at få alle til at være stille, da emnet
pludselig fik en mere alvorlig karakter, og så efterfølgende videre i en
humørfuld toneart igen. Tak for et friskt input.
Lars Sparre Højager
Belysning A/S
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Vi vil bare takke for et super foredrag. Jeg har kun fået positiv respons fra
mine kollegaer. Et godt og simple redskab til at give ”Det Lille Ekstra” privat, på
arbejdspladsen og ude hos vores kunder. Tak, Vi var rigtig godt tilfredse og følte
os særdeles underholdt.
Carina Dam
RIR Revision
Connie har en positiv og afsmittende udstråling, som absolut falder i vores
smag. Mange dagligdags stikpiller som er relevante og rammende for den
måde vi tænker, fornemmer og opfører os på. Supergodt.
Elvin Høyer
Xact
Foredraget var en formidabel afslutning på IKON's 1 ½ dags workshop og
Kick Off, hvor et af temaerne var proaktiv adfærd og samarbejde på tværs af
afdelinger. Trods deltagerne var ”brugte”, formåede Connie at fange interessen
i løbet af 2 minutter. Kemien og gejsten var der. Uden at kende deltagerne
fanger hun de små kommentarer og bygger dem ind i sit foredrag. Pludselig
føler vi at vi kender hende. En peptalk om det at leve i nuet – være sin egen
drivkraft - i stedet for at hænge sig i fortiden og gå i planlægnings mode for
fremtiden – kan vi alle have gavn af. Men Connies evne til at formidle et, i bund
og grund simpelt budskab, oversteg vores forventninger. Et brag af en peptalk
leveret med masser af humor, gennemslagskraft og en stor portion livserfaring.
Vi kom op af stolen og vi fik rørt lattermusklerne. Så meget at en lattertåre
kiggede frem flere steder. Der var så meget vi kunne relatere til vores egen
hverdag. Netop derfor vil vi huske foredraget i lang tid – huske ordene og
historierne - og reflekterer over dem. Stadig – fire dage efter - kan vi høre
kollegaer omtale foredraget og tænke over ”det at gøre lidt ekstra”. Budskabet
har forplantet sig hos os alle. Et par kommentar fra deltagerne: ”Hun fik mig til
at tænke over hvor nemt det er at skabe en bedre arbejdsplads med lidt skør
humor ” ”Hun var jo en energi-bombe og det smittede af på hele salen” ”Jeg fik
en krammer dagen efter - på grund af hende” Vi kan kun anbefale Connie (og
håber at møde hende næste gang vi flyver med Thomas Cook Scandinavia
Airline – det kan kun blive en sjovere flyvetur…).
Joan Nielsen
IKON Document Efficiency At Work
En sjov og underholdende peptalk, der sætter arbejdslivet/livet i perspektiv.
Dejligt at du forstår at ramme så bred en målgruppe. Vi har fået positive
tilbagemeldinger fra vores folk.
Jane Kristensen
Broby El ApS
Rigtig godt og underholdende. Fik grinnet godt, og det er jo altid dejligt. Fik
også lidt med hjem til eftertanke. Overvejer skam meget hvordan jeg selv i
dagligdagen kan gøre/give ”det lille ekstra”.
Anita Sonne
YouSee
Godt og livsbekræftende indlæg - inspirerer dig til at bruge lidt energi i det
hektiske arbejdsliv til at gøre bare en lille forskel. Smittende godt humør.
Lars Gleerup,
TopDanmark
Det lille ekstra. Det talte vi faktisk meget om på resten af opholdet. Hvordan
kan vi indarbejde det i vores egen hverdag og hvor meget/lidt det vil kræve af
os som medarbejder at gøre det lille ekstra. Energi af at se nogen (Connie)
”brænde” for noget. At prøve det man har lyst til, i stedet for bagefter at tænke
”hvorfor gjorde jeg ikke noget”. Hvorfor altid vente med det sjove, spændende –
tænk hvis vi ikke får prøvet det, bare fordi …. Tak for et godt foredrag for vores
lille forsamling. Meget indlevende og medrivende. Der blev talt meget om dig
efterfølgende :-)
Dorte M. Stauner
Organisator A/S
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Hendes måde at formidle et ret simpelt budskab var fantastisk. Det var
både humoristisk, men også meget inspirerende. Det fik virkeligt sat nogle
tanker i gang, og som ny leder har det da hjulpet mig til at se lidt anderledes på
tingene, når der skal tages svære beslutninger.
Ny leder i Tryg
Topkarakterer. Jeg havde det meget fornøjeligt, mens det stod på, da der var
en hel del ting som kunne relateres til min egen hverdag.
Jeg forsøger nu at være mere bevidst om at hver dag skal være en god dag og
at det jeg fokuserer på får jeg mere af. Så her til morgen lykkedes det at få et
trut kys på munden fra min søn på 9 år, der var ingen af hans venner i
nærheden. I går fik jeg et par nye støvler af min mand, selvom der er fyldt op
alle vegne. Så jeg er ret fokuseret på visse ting nu. Bliv ved på samme måde.
Tak for super underholdning og øjenåbner på den gode måde
Bolette Aagreen Hansen
FL Smidth
Bekræftet mit syn på, at ”det lille ekstra altid er en god investering”. Jeg
nød indlægget og dets indhold, idet jeg afgjort har det bedst sammen med
mennesker, der har et positivt livssyn og som (altid) er rede til at finde den
positive indgangsvinkel på enhver oplevelse – god som dårlig. Det gør livet lidt
sjovere og berigende.
Der blev fra deltagerside nikket anerkendende til ”det friske pust i hverdagen”,
som indlægget også var, og der er ingen tvivl om, at man var tilfredse med
indholdet og måden, det blev serveret på.
Karsten Helt Knudsen
TEKNIQ Installatørernes Organisation
Vi er blevet enige om at vi har fået en masse ud af foredraget, bl.a. at være
åben over for kollegaer der er anderledes end en selv. Gøre det lille ekstra for
at få dagen til at glide bedre og ikke mindst for at det skal være SJOVT at gå på
arbejde, som i øvrigt er vores øverste fælles mål (vedtaget på et møde i foråret
;o), men der glemte vi vidst, at finde ud af hvordan det kunne blive sjovere, og
det var en god reminder vi fik ved foredraget. Tak for en rigtig god aften – vi
alle gik hjem med en opløftet stemning. Kan snildt anbefales ”showet” til andre.
Janne Pedersen
PA Consulting
Mange tak fordi I var med til at give os alle sammen en spændende og lærerig
dag. som jeg kun har hørt omtalt MEGET rosende!!
Susanne A. Matthiesen
Danfoss
Kan i realiteten besvares med tre ord – inspiration, energi og entusiasme.
Foredraget er blevet heftigt kommenteret og debatteret blandt afdelingens
medarbejdere, og er blevet en fælles referenceramme og afsæt på hvad der er
muligt, for at fremme den gode kundeoplevelse. Flere har allerede anskaffet sig
”den store kuglepen” og andre rekvisitter, som har skabt stor opmærksomhed i
interaktionen med kunderne og hinanden.
Jesper Schou
Danske Bank
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Et positivt og humoristisk indslag, som var med til at bringe en god stemning
til vores møde, samtidigt med at vi alle fik noget med hjem (at tænke over). Så
tak for Jeres bidrag til et hyggeligt personalemøde!
John Johnsen
Arla Foods
En god fællesgriner. Personalet virkede opstemte efter foredraget. Så sent som
den i går, sagde en af de kvindelige medarbejdere ”jeg bakker lige ud efter
noget kaffen”. Alt i alt 1½ fornøjelig time, hvor Connie også formåede at få alle
til at være stille, da emnet pludselig fik en mere alvorlig karakter, og så
efterfølgende videre i en humørfuld toneart igen.
Lars Sparre
Højager Belysning A/S
Først om fremmest en befriende latter. Dejligt at grine så meget i løbet af en
time.
Fælles oplevelse i regionen, som vi alle kan vende positivt tilbage til.
3 statements at arbejde videre med/efter i arbejdet med samarbejde på tværs
og trivsel.
(du får hvad du fokuserer på)
(du har ansvaret for hvordan din dag skal være)
(lev i nuet)
Dejligt foredrag med udgangspunkt i hverdagen og egne oplevelser. Ikke for
akademisk. Perfekt til at give en fælles oplevelse uden forpligtelser. Ved ikke
om du tilpassede foredraget til netop os (f.eks. humor-mæssigt) men det
passede præcist til os
Anegrethe Mørch
Sydbank
Tak for et rigtig godt bidrag til vores kursus. Det fik topkarakter på evalueringen
ud af alle indlæg.
Vi kan kun varmt anbefale "Jer" til andre.
Og nogle kursister har allerede meldt tilbage med den lille forskel, som gør
hverdagen sjovere.
Erik Groth
Danske Maskinstationer og Entreprenører
Der blev sat ord på noget… Gør livet lidt gladere og turde gøre noget ”tosset”
som giver livsglæde.
Alle gik fra foredraget med opløftet stemning og tog hjem fra kurset med smil på
munden.
Du er kanon god til at få os til at grine.
Tak for et super foredrag. Vi anbefaler jer til alle som vi kender!!!
Jette Kærvang
Forum
Det lille ekstra, gik rent ind.
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. Jeg hører stadig – her et stykke tid efter – mine
kolleger tale om ”det lille ekstra”.
Der var noget at tænke over.
Anne Grethe Nielsen
TDC
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Nogle gode grin og fokus på at vi ALLE SAMMEN lige kan gøre noget ekstra
(og det ikke altid skal være de samme eller nogle andre der gør det).
EN holdningsændring hos en selv, mere end det er noget andet… Der giver
arbejdsglæden.
Det er en selv der har ansvaret for om man har det godt på sit arbejde eller ej
og om man vil være det sure brokke hoved, der ikke har det hyggeligt eller ej.
Man bestemmer selv at det skal være en god dag i dag.
Gav mig et smil mandag morgen ved tanke om at de andre eller jeg selv kom
ind af døren baglæns.
Tankevækkende at du på 1½ time kan få et budskab igennem, som det tager
andre flere dages kurser at formidle.
Eva Ørndrup
Revimenter
Der er ikke så meget at rafle om: Topkarakterer over hele linien!
Foredraget passede perfekt med den dagsorden, vi forsøger at sætte i Nordea,
nemlig at det er det enkelte individ, der gør forskellen i forhold til kunden.
Connie er jo et livsstykke, der kan sætte fut i enhver forsamling. Hendes
livsglæde og positive indstilling til udfordringerne i hverdagen er godt eksempel
for os andre. Hun var på lige efter frokosten - som traditionelt er et svært
tidspunkt, hvor energien er lav – men det holdt ikke Connie tilbage. Hun blæste
os bagover og havde i løbet af få minutter hele forsamlingen med sig.
Nordea
Tusind tak for dit supergode og humørfyldte foredrag hos Compana i
Børkop. Det var bare rigtig godt, og vi kan leve højt på det i lang tid.
Tak fordi dig og Sune - herligt at i sådan bare kom ind på en herlig naturlig
måde, som om i havde været i Børkop mange gange. Det fik os til at slappe af,
kan du tro.
Vore gæster nød også foredraget kan du tro. Vi har fået mange gode
tilbagemeldinger, og nogle tror endda, at vi er så festlige i Compana til hverdag.
Det gør såmænd heller ikke noget de tror det.
Ved kaffebordene blev der efterfølgende snakket og grinet så det var en lyst (så
det har heldigvis for en gangs skyld ikke være noget om finanskrisen de talte
om for sådan så de ikke ud i hovederne) Ingen havde særlig travlt med at
komme hjem - det har vi da aldrig oplevet før. Viser bare at du virkelig gav os
det lille ekstra - sammen med Sune.
Gurli Poulsen
Compana Børkop
Vi har fået så mange positive tilbagemeldinger fra kollegerne, så det er rigtig
dejligt. At det er enormt vigtigt at ”leve i nuet” og glæde sig over hver dag og
”de små ting”(er jo relativt for den enkelte) i livet, der gør det hele værd.
Tak fordi I bare fik folk med. De var ellevilde. En medarbejder er endda ved at
kigge på at booke familien ind til ét af dine foredrag på Sjælland om et stykke
tid. Godt gået.
I må ha' en rigtig fornøjelig vinter. Håber vores veje krydses igen.
Hanne Pedersen
Lego
Både mine medarbejdere og undertegnede, fik en time med en tyfon af
godt humør.
Vi fik også et lille spark bagi – det satte nogen tanker i gang omkring hvad der
sker når man altid tager den positive tilgang til verden frem for den negative.
Det er meget vigtigt lige netop i den forandringsproces vi er i gang med. Men
først og fremmest fik vi en på grineren, hvilket man altid kan bruge
Kim Michael Jakobsen
TDC Mobil Norden
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Så havde vi fornøjelsen af Connie Svendsen i går, og det gik bare smadder
godt. Alle konferencedeltagerne har kun udtalt sig positivt om hende. Sikke et
livsstykke.
Og det bedste af det hele er, at Connie og jeg kender hinanden fra
Dyrehavsbakken for snart 30 år siden!!! Er det ikke sjovt. Hun kunne kende
mig, mens jeg først fik hende rigtigt placeret, da jeg så et 70'er foto af hende. Vi
nåede lige at få snakket lidt, men nu finder jeg hende på Facebook, så vi kan
"snakke" videre om vores tid på Dyrehavsbakken.
Men hun var som sagt rigtig god, så hende kan du kun være tilfreds med.
Marina
Nordea
Alle gik fra foredraget med et stort smil på læben.
”Det lille ekstra” blev i løbet af den time foredraget varede, forvandlet til en
meget vigtig del af vores hverdag – og ikke mindst i vores omgang med
kollegerne. Vi lærte hvor meget det betyder, når man yder ”det lille ekstra” og
hvor lidt der skal til for at glæde andre og samtidig selv få det bedre
Det føltes som at få en indsprøjtning med en stor og dejlig portion optimisme.
Man kunne ikke undgå at blive fascineret af den enorme energi Connie
udstrålede.
Henrik Seierø, Lemvigh-Müller
Et rigtig godt og inspirerende foredrag med masser af humor og engagement.
Deltagerne var (som I jo også selv hørte) meget tilfredse med indlægget, og jeg
er sikker på, at alle har ”fået noget med hjem”, som de kan bruge til at gøre den
lille forskel I hverdagen.
Hanne Nygaard
Nykredit Forsikring
Hej Connie
Du var ude og holde foredrag for mine kollegaer og jeg hos Topdanmark i
fredags.Tak for det. Det var virkeligt et muntert indslag og en masse posetive
ting der helt sikkert kan bruges i dagligdagen. Du blev genfortalt da jeg kom
hjem og lørdag morgen vågnede jeg op og sagde til min mand, Det her bli`r en
dejlig dag :o)
Stine Hydèn Cramer
Topdanmark
Underholdende, stof til eftertanke, booster, bedre humør.
Bengta Wulff Kampmann
Steno Diabetes Center
En relevant, underholdende og tankevækkende afslutning på et emne vi
havde arbejdet med hele dagen. Vi fik det lige drejet og sat humøret i vejret
oven på en ellers relativt seriøs og komprimeret dag. Så tak for det…
Vi er enige om at Connies tilgang til livet kunne man komme langt med – og
have det meget sjovere undervejs. Super udstråling og hylemorsomt samtidig…
Elin M. Steffensen
Rescu Kommunikation

