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HOVEDET ER ET GODT STED AT FÅ IDEER – IKKE TIL AT OPBEVARE DEM. ™

I&I SERIEN
Som støtte på din vej til at mestre GTD, tilbyder 
I&I-serien følgende mulige workshops/webinarer:
• Guidet opsætning af software (Outlook m.fl.)
• Guidet “Tøm Hovedet”-øvelse
• Guidet GTD Ugentlig Gennemgang®
• Kalender-håndtering
• E-mail-håndtering
• Installationsworkshop

KURSUSMATERIALE TIL DELTAGERNE
Alle deltagere får en stor kursuspakke med bl.a.:
• Få tingene gjort af David Allen
• Arbejdsbog med installationsvejledning
• Opstartsbog
• GTD Workflow-kort
• GTD Systemguider

OM DAVID ALLEN COMPANY 
David Allen Company er et globalt undervisnings- og konsulentselskab, som anses for en 
ledende autoritet i personlig og organisatorisk produktivitet.
GTDnordic er certificeret GTD Franchise-partner i Danmark og har Danmarks eneste certificerede 
instruktører.

MESTRE WORKFLOWET
NIVEAU 1: FUNDAMENTET
KURSUSOVERSIGT
Niveau 1: Fundamentet lærer deltagerne den banebrydende GTD-metode. GTD hjælper dig med at opnå 
kontrol i en verden, som konstant er i ændring og hvor mængden af input vokser hele tiden. Dette seminar 
lærer dig en måde at opnå og vedligeholde en højere personlig produktivitet og effektivitet. Få klaret flere 
af de rigtige ting, samtidig med at du bliver mindre stresset.

Deltagerne vil lære De Fem Trin til at mestre workflowet:

01 Indsamle   (indsamle alt det, der har din opmærksomhed) 

02 Afklare   (beslut hvad de betyder for dig)

03 Organisere  (placér tingene hvor de hører hjemme)

04 Reflektere  (gennemgå alle dine forpligtigelser)

05 Udføre   (vælg hvad du skal foretage dig)

PROGRAM FOR DAGEN 
Niveau 1: Fundamentet er et heldagsseminar, som kombineret med Installation & Implementerings-serien 
(I&I) giver vedvarende ændring i den måde deltageren forholder sig til sine forpligtelser på. I&I-serien 
leveres som webinar eller workshop og hjælper deltageren med at få systemet til at spille sammen med 
sin hverdag.

DER ER INGEN KRAV TIL KENDSKAB MED GTD. IDEELT BÅDE FOR FOLK MED MINDRE OG STØRRE ERFARING MED GTD.
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