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BOOK MIG

Du er altid
velkommen til at

kontakte mig for en
uforpligtende snak

Torben Lorentsen
Inspirerende - jordnær - udfordrende

DIN styrke til succesDIN styrke til succes
- findes i din personlighed og passion- findes i din personlighed og passion

Se foredragene på passion360.dk
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torben@passion360.dk        
    +45 3046 0455
passion360.dk

Høj energi og jordnær tilgang til vores komplekse liv
Salg og kundeoplevelser med passion og personlighed
Ledelse og teamwork med menneskelighed
Mennesker skaber relationer - relationer skaber resultater
Fremelsk og udlev din indre passion og nå dine mål
Vejen til drømmejobbet
Forstå, accepter og anerkend dig selv som den du er
Simple redskaber til, at tage ansvar for DIG
Forsknings- og evidensbaseret viden om DIG
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Kontakt

Ta' nu det ansvar for DIT liv!

Et foredrag med mig, gi'r DIG:

Kunderne siger
Energisk og positiv
Torben er en energisk formidler, der
kommer med sit budskab på en positiv og
underholdende måde, som bringer dig i
centrum.
Tom Viktorius, Frellsen Chokolade

Torben har en fantastisk energi og får mine
varmeste anbefalinger.
Anastasia, Facilitator

Fantastisk foredragsholder



Torben brænder for, at hjælpe mennesker med, at de bruger deres energi på det, der
giver mening i deres liv – enkeltpersoner såvel som teams og både privat og
arbejdsmæssigt.
Han løfter energien hos sine medmennesker og med sine jordnære forklaringer og
humor, giver han forståelse for og lyst til at tage ansvar for sit liv og tage ”Ja-hatten”
på.
Når vi mister vores identitet, kommer ensomheden og manglende tro på sig selv
snigende. Når vi fremelsker og udlever vores indre passion og selvkærlighed, skabes
grundlaget for vores bedste liv og skaber balance mellem arbejde, familie og DIG.
Og det er det man som tilhører oplever på inspirerende måde, når Torben tager
scenen og giver publikum forskningsbaseret viden, jordnære redskaber og historier fra
hans eget liv med nærvær og forrygende engagement.
 
Torben har siden sin barndom ”løbet og løbet”, for at bevise at han er god nok. Det har
bragt ham gennem en erhvervskarriere fra fotohandler til sælger til salgsleder til
salgschef til salgs- og marketingchef…til han i 2011/12 mistede sin identitet og det
førte Torben til en langt mere glad og meningsfyldt livsbane, såvel privat som
arbejdsmæssigt.
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For dig som privatperson eller erhvervsmæssigt
Jobsøgende/Karriereskift/Uddannelse
Fra ung til gammel
Om det handler om salg, kundeoplevelser og
kundeservice eller ledelse og teamwork
Det handler om det hele menneske                   
 – det handler om DIG

Lev dit liv og nå dine mål

Om Torben

Torben er forrygende dygtig til, at tilpasse
udbyttet af sine foredrag til sit publikum:



Se flere udtalelser på
passion360.dk

Haverslev Ældrecenter har i den grad haft
en god
inspirerede og reflekterende dag i selskab
med Torben Lorentsen.
Vi vil klart anbefale Torben, til et
workshop/foredrag.
Stinna Sørensen, Leder af Haverslev
Ældrecenter
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Hans oprigtige ønske om at inspirere til det
hele menneske brænder igennem til
publikum, og gennem de sprællevende
øjne, fanger han muligheden for at trække
dem ind i foredragets essens.
Og hans direkte stil hvor tilskueren skal se
på egne positive sider, virkede meget
stærkt på deltagerne.
Majbrit Hoppe
Erhvervshus Fyn

Hvad siger kunderne?

Torben, er i sit foredrag
livlig, naturlig og
imødekommende

Torben formår at bringe sig selv i spil, og
give eksempler fra sin egen virkelighed,
der vækker genklang hos tilhørerne.
Vi er glade for, at Torben ville bidrage til
at sætte tanker og samtaler i gang om,
hvor stor indflydelse vi har på vores egen
og hinandens arbejdsglæde.
Marianne Lyngby Pedersen,
Administrerende direktør, Index Retail

Fagligt velunderbygget
og båret af humor

Inspirerende og
reflekternede


