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Lad den bedste 
mægler vinde!
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HVORDAN 
VINDER VI 
SAMMEN?
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DIT UDBYTTE
Der er ikke to teams, der er ens, og konkurrencen i alle byer 

er forskellig. I skal både vinde på den korte bane – den næ-

ste vurdering – og på den lange bane med fokus på vækst, 

markedsandel, kvalitet, kundetilfredshed, henvisninger, sam-

arbejde, motivation og meget mere. 

BoostCamp har til formål at understøtte og booste jeres mål, 

ambitioner og strategi. Vi skaber topmotiverende rammer for 

jer, så I kan snakke sammen, være uenige, opdage, udvikle og 

beslutte nye og bedre måder at gøre tingene på – eller måske 

blot genopfriske det, som I burde gøre. I vil især blive udfor-

dret på, om I blot gør det, som I skal, eller om I gør det, som 

I kan. De mæglere der vinder i dag, de gør det, de kan. Hem-

meligheden her er, at de oplever tiden som en ressource og 

ikke som et problem. 

ET KÆMPE BOOST
I Mæglerakademiet er vores mantra lad den bedste mægler 

vinde. At vinde er alt andet end en tilskuersport – alle i butik-

ken skal involveres, og rollerne skal optegnes, uddelegeres, 

struktureres og tages ansvar for. BoostCamp er udviklet med 

inspiration fra vores mangeårige samarbejde med mere end 

100 mæglere rundt om i landet, som alle har styrket deres 

position i deres lokalområde. 

 

BoostCamp-konceptet er et udfordrende, udviklende og top-

motiverende døgn for dig og dit team. Et stærkt team består 

af stærke individualister, som forstår deres rolle i teamet. På 

blot ét døgn kommer I til at lære mere, gøre mere, udvikle 

mere, beslutte mere og opleve mere sammen end I troede var 

muligt, og når I igen vender tilbage til butikken, så vil <i være 

et synkroniseret team springfyldt med energi og klar til at 

styrke jeres position som byens bedste mægler. BoostCamp 

består af 27 timer med fokus på tre ting:

 

1. Hvordan vinder I sammen?

2. Hvordan gør I en forskel lokalt?

3. Hvordan bliver I byens bedste mægler?

 

Det er vores mål, at…

1. inspirere jer til at blive det stærkest mulige team (roller, an-

svar, den gode aflevering, kommunikation og samarbejde)

2. beslutte  områder, hvor I kan gøre en endnu større  for-

skel (overfor købere og sælgere)

3. booste  jeres mentale overskud, motivation og energi 

(vindermentalitet)

I vender tilbage til butikken med en konkret plan for at blive 

eller fastholde  jeres position som den allerbedste mægler i 

byen.
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SKRÆDDERSYET TIL DIN BUTIK
Med udgangspunkt i et forudgående møde sammensætter en 

individuel gameplan for Jeres BoostCamp, som er hundrede 

procent målrettet til Jer og Jeres ønsker. Vær ikke i tvivl om, 

at vi faciliterer og udfordrer jer MAX. Vi ved, hvad I ønsker at 

opnå, og vi gør ALT, hvad vi kan for at hjælpe Jer lige præcis 

der hen. Vi vil konstant udfordre gamle vaner og begrænsnin-

ger, vii vil tilbyde nye måder at tænke på og nye måder at gøre 

tingene på, men i sidste ende er det op til den enkelte at flytte 

sig. Vi lover, at ALLE flytter sig og nok til, at det gør en kæmpe 

forskel for jer som team. 

Inspirationen vi kommer med, er best practice, værktøjer og 

konkrete ideer til at blive endnu bedre med udgangspunkt 

i dén viden, som vi har opnået igennem mange års lokale 

analyser i hele landet. De bedste træner også. Måske er det 

derfor, de er bedst?

 

Game plan:                          

• Vi sætter scenen 

• Mål og plan for de 27 timer (starter kl. 09.00 og slutter kl. 

12.00 dagen efter)

• Tema 1: ”Hvordan vinder I sammen?”

 Beslutninger og BoostPlan

• Lækker frokost

• Tema 2: ”Hvordan gør vi en forskel i Byen?”

 Beslutninger og BoostPlan 

• Lækker middag 

• Aftenhygge, underholdning og stor udfordring

• Lækker morgenmad

• Tema 3: ”Hvordan bliver I den bedste mægler i byen?”

 Beslutninger og BoostPlan

• Hvem gør hvad, når vi kommer hjem?

  

HVAD KOSTER DET?
Investeringen i BoostCamp afhænger af, hvor mange perso-

ner dit team består af og campens lokation. Vi samarbejder 

med nogle unikke og fede steder både øst og vest for Sto-

rebælt, hvor der er inspirerende omgivelser, højt til loftet og 

hvor vi kan støje, som det passer os. Når vi har de to ting på 

plads ,får I et tilbud fra os, som dækker ALLE omkostninger 

fra start til slut.
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