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UF F E H OLM v il f orbe dre se rv ic e n iv e au e t i Dan mark !
Uffe Holm har et helt unikt talent for at formidle, og tager nu sine kompetencer et skridt
videre. Han har sat sig for at forbedre serviceniveauet i Danmark, med foredraget ’G OD
SE R V IC E V IN DE R A L T ID’.
Uffe inspirerer til at tænke over hvordan vi med mere omtanke, empati,
situationsfornemmelse og ikke mindst anerkendelse, kan gøre vores kollegaers, kunders og
vores egen hverdag rigere og sjovere. Hvordan møder man kunden i øjenhøjde, og
hvordan håndterer man de mange forventninger og krav, som man hver dag bliver stillet
overfor.
Uffe kigger virksomheden efter i sømmene, tager kundekasketten på og synliggør overfor
medarbejderne, hvordan deres kundehåndtering i virkeligheden opleves, og motiverer
derigennem til væsentlige forbedringer.

De t h an dle r om at tæn k e u d af bok se n

”Service niveauet i DK har aldrig været lavere. Maskiner overtager, og f olk har aldrig talt
så lidt sammen, som de gør i dag. Derf or er det endnu mere vigtigt at vi som mennesker,
bliver dygtigere til at kommunikere. Det handler om at tænke ud af boksen og udover
personalehåndbogen, uden at bryde reglerne”,
siger Uffe Holm som allerede er i fuld gang med at realisere ambitionen.

M ARKM ANN+H OLM - En re v olu tion in de n f or c oac h in g
Udover at afvikle eget foredrag, har Uffe teamet op med Claus Markmann, som gennem
de seneste 15 år har arbejdet med virksomhedsledelse og –coaching for nogle af Danmarks
største virksomheder. Markmann og Holm har skruet en workshop sammen, som
kombinerer teori og praksis. Med oplevelser fra det virkelige liv, understøttes de teorier som
skal give en bedre forståelse for, hvorfor det er så vigtigt at yde den gode service og
hvordan man gør og ikke gør.
Gennem en effektiv, berigende og anderledes workshop vil Claus Markmann og Uffe Holm
klæde virksomheder på til at blive de førende på feltet.
Markmann og Holm er et unikt makkerpar. Kombinationen af Uffe Holms unikke, komiske
formidlingstalent og evne til at observere og Markmanns stærke, teoretiske kompetencer
og mangeårige erfaring, giver en effektiv, humoristisk og resultatorienteret workshop i
øjenhøjde med virksomhedens medarbejdere.
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