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TROMBORG pilates-uddannelsen 

afholdes i Silkeborg og på Østerbro

KLAR

Uanset om en ny sæson står for døren hos dig også, eller om det er noget helt andet, du vil 

kaste dig over, så kan denne skabelon hjælpe dig til at skabe en positiv forandring - på 

kortere tid. 

Sådan gør du: 

Bedste hilsner fra 

Bente Tromborg 

TROMBORG pilates-uddannelsen

Oprydning - og så er vi klar

Oprydning - og SÅ er vil klar (til sæsonstart)
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Skriv "Hvorfor" det er vigtigt for dig, at skabe en forandring. Når vi kender vores dybe 

"hvorfor", finder vi ind til vores indre drivkraft. Den indre drivkraft gør, at vi holder 

motivationen høj - helt indtil vi krydser målstregen 

 

Beskriv dit mål - kort 

 

Beskriv processen i stikordsform 

 

Del dernæst processen op i 3-5 trin 

 

Tilføj andet, hvis aktult (det kan f.eks. være en sideløbende opgave) 

 

Tilføj en note til dig selv, hvis du f.eks. vil minde dig selv om noget 

 

God fornøjelse. 



Klar til start
Trin 1

Trin 2 

Trin 3 

Trin 4 

Trin 5

Andet:

Noter ti l  mig selv:

Dit hvorfor:

Hvad skal du gøre?

Beskriv processen med 

stikord:

Skriv teksterne til mail nr. 1, 2 og 3
Højne energien på listen 
Undgå oplevelsen af spam 
Optimere Google-værdier 

Rydde op på listen, så de der ikke 
længere er engagerede får 
muligheden for at vælge til og fra. 
Afmelde ikke-engagerede

Afsæt i "Oprydnings"-kampagnen 
fra kurset fra XX 

Skriv teksterne 

Opsæt emails 

Udsend 

Registrer 

Evaluer

Opret mails i CRM-modulet

Udvælg modtagerne udfra engagements- 
niveau - og planlæg udsendelsen

Slet abonnenter, der har modtaget 
kampagnen men ikke regaret

Evaluer processen. Hvad virkede, hvad 
skal ændres - gem til næste gang

Klargør spørgeskema til mest- 
engagerede abonneter - hvad ønsker du?

Efter denne runde: Vurder, hvor ofte 
processen skal gennemføres

EKSEMPEL
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Klar til start
Trin 1

Trin 2 

Trin 3 

Trin 4 

Trin 5

Andet:

Noter ti l  mig selv:

Dit hvorfor;

Hvad skal du gøre?

Beskriv processen med 

stikord:
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