
Workshop i atferdsøkonomi

70 –  90 % greier altså ikke  å endre atferd selv 
om vi setter mål definerer beste praksis, lager 
en plan, har en positiv vilje og intensjon og er 
motiverte. Hvorfor er det slik?

I Workshopen vil vi gi en grunnleggende innsikt 
i hvilke praktiske konsekvenser den nye 
atferdsøkonomien har for mer effektiv læring, 
bedre mestring og høyere prestasjoner.

Du får nærmere kunnskap om og lærer teknikker 
for stressmestring og selvkontroll i egen hverdag.

 
Workshopen gjennomføres av Jon Ivar Johan-
sen, Marshmallow Group AS.
Jon Ivar er faglig ansvarlig i Marshmallow 
Group og en anerkjent rådgiver i endringspro
sesser og atferdsøkonomi, samt forfatter av 
boken Mestringskoden, som er solgt i 10 000 
eksemplarer. Han vil presentere hvordan 
innsikt i atferdsøkonomi kan brukes for å skape 
reelle endringer av atferd i virksomheter.

 VI VIL HA SPESIELL FOKUS PÅ:
   
• Hvorfor de beste er best: 
 ”Gullstandard”
• Hvorfor hjernens motivasjons-
 system forsterker status quo 
• Hvorfor den sårbare svake selvkon- 
 trollen må ”dyttes” og hjelpes 
• Hvorfor din ubevisste innstilling 
 (”mindset”) til eget medfødte talent  
 er den grunnleggende ”dyttere”

DET VIL BLI EN PRAKTISK WORKSHOP MED 
MYE INVOLVERING.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

  Sted:  Oslo Kongressenter,
  Youngs gate 11, 0181 Oslo
  Tid:   23. nov kl. 12.00 – 16.00
  Pris:   Kr. 2.950,- pr. deltaker

  NB! Begrenset antall, meld deg på i dag!

PÅMELDING TIL WORKSHOP:

Påmeld dig her:
http://marshmallow.as/workshop/
eller skriv til info@marshmallowgroup.no

”Jon Ivar viser på en enkel og engasjert måte sentral 
innsikt i forskning på hvorfor mennesker har naturlige 
barrierer mot endringer. Hans budskap om hva en ”dytter” 
er og behovet for ”dyttere” er en aha opplevelse, og at de 
fleste ikke vil gjøre det som er helt åpenbart selv om vi vil 
og er motiverte for endring”

Sverre Helno. CEO i Umeo Restaurant Group

”Temaet er utrolig interessant for oss som ledere. Jeg har 
fått ny innsikt i hvorfor en god strategi, entusiastiske leder 
og medarbeidere ikke er tilstrekkelig for å lykkes. Jeg ser 
og aksepterer at vi må utvikle ”dyttere” og endre kontekst 
for å lykkes med å ende atferd. Jon Ivar har meget lang og 
relevant erfaring som skaper mye større troverdighet en 
konsulenter jeg har jobbet med. Han bruker et enkelt 
språk, gode eksempler og backer opp med forskning. Han 
viser sin lidenskap og gir tillit. Mye pondus! BRAVO! ”

Heidi Tannum. 
Nordea, Head og implementation team Norway

70-90% greier IKKE å endre atferd selv om vi setter mål


