
Har du mange ting du skulle ha gjort som gnager i bakhodet? 
Ting du vet vil ta deg nærmere drømmen din, men så går dagene
og ingenting blir gjort? 

Da skal du få 7 steg fra idé til gjennomføring!

FÅ TING GJORT!
Ikke la gode idéer forsvinne ut i ingenting!



 Utforsk dine muligheter og finn din kurside.
 Finn din målgruppe og test din kurside
 Sett opp kursplan for kurset ditt.
 Lag en freebie, som f.eks. gratiskurs for å titrekke deg kunder.
 Del gratiskurset og bygg liste
 Planlegg innholdet i modulene og leksjonene
 Lag innholdet i modulene og leksjonene
... osv.

1) Bestem deg! 
Du må ta en beslutning! Hva er det du utsetter som du egentlig ønsker å gjennomføre? 
Det kan være du ønsker å utforske muligheten til å starte for deg selv, lage et nettkurs eller skrive en
blogg?  Hva det nå enn er, så  vil du ikke nå målet hvis du ikke kommer i gang. 

2) Beskriv målet ditt og se på det som et prosjekt
Dette er viktig. Det gjør målet ditt om til noe som skal gjennomføres. Et prosjekt er ganske enkelt et tiltak
som har et avgrenset omfang, og gjennomføres én gang for å nå et gitt mål innenfor en gitt tids- og
ressursramme. Jepp. det høres ut som noe overkommelig. 

3) Lag en prosjektplan
For å gjennomføre et prosjekt må du lage en prosjektplan. Sett opp en steg-for-steg liste over alt du må
gjøre for å gjennomføre prosjektet og nå målet. Bruk litt tid på dette, og be om hjelp fra noen som har gjort
tilsvarende prosjekt før dersom du står fast.

4) Del opp prosjektet i mange mindre delmål.
Om det er 3, 6 eller 10 delmål har ingen betydning, det viktigste er 
at delmålene er konkrete og overkommelige å oppnå. 

Hvis målet ditt er å lage et nettkurs kan delmålene være:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5) Sett opp en to-do-liste for de første 3 delmålene 
To-do-listen din skal være en liste over ting du må gjøre for å nå dine delmål. Konkrete ting som du må
jobbe med.   Husk at delmålene ikke skal være så store at de blir overveldene. Da deler du opp i enda
mindre delmål. Tenkt at du skal bruke +/- en time om dagen på to-to-listen og maks 2-4 dager for å fullføre
ett delmål. Da vil du se progresjon og det kan jeg love deg gir motivasjon.

6) Sett av tid i kalenderen din!
Bestem deg for når jobben skal gjøres og blokk ut tiden i kalenderen din. Gi beskjed til alle som eventuelt
vil kunne forstyrre deg om at du er opptatt. 

7) Gjør jobben som må til!
Nå er du klar for å gjør jobben. Hver dag vet du nøyaktig hva du skal jobbe med, og du trenger ikke å tenke
på alt du skal gjøre langt fram i tid for å nå målet. Du har bestemt deg for hva du skal gjøre - og da er det
enkelt å komme i gang. Du har ingen grunn til å utsette jobben, det er bare å gå i gang basert på din plan.

7 STEG FRA IDÉ TIL
GJENNOMFØRING!

Bruk prosjektoversikten og to-do-listen på de neste sidene, for å
sette deg konkret mål for hva du skal gjøre de neste 30 dagene!

If you fail 
to plan, 

you plan 
to fail!

-Benjamin Franklin



30 DAGER
Ta kontroll og bli en gjennomfører

Sett deg et
realistisk mål!

DAG 1

Beskriv veien
til målet!

DAG 2

Sett 3 delmål
for å nå målet!

DAG 3

Lag to-do-liste
for delmål 1

DAG 4

Lag to-do-liste
for delmål 2

 DAG 5

Lag to-do-liste
for delmål 3

DAG 6

Ta en
velfortjent

pause

DAG 7

Jobb med
delmål 1!

DAG 8

Jobb med
delmål 1!

DAG 9

Jobb med
delmål 1

DAG 10

Jobb med
delmål 1!

DAG 11

Klargjør
delmål 1!

DAG 12

Feiring av
delmål 1!

DAG 13

Ta en
velfortjent

pause

DAG 14

Jobb med
delmål 2!

DAG 15

Jobb med
delmål 2!

DAG 16

Jobb med
delmål 2!

DAG 17

Jobb med
delmål 2!

DAG 18

Klargjør
delmål 2!

DAG 19

Feiring av
delmål 2!

DAG 20

Ta en
velfortjent

pause!

DAG 21

Jobb med
delmål 3!

DAG 22

Jobb med
delmål 3!

DAG 23

Jobb med
delmål 3!

DAG 24

Jobb med
delmål 3!

DAG 25

Fullfør delmål
3!

DAG 26

Feiring av
delmål 3!

DAG 27

Ta en
velfortjent

pause!

DAG 28

Oppsummer
måneden!

DAG 29 DAG 30

NYT at du har
gjennomført

planene!



DAG DATO OPPGAVE SOM SKAL UTFØRES!
ESTIMERT

TIDSBRUK

DATO

FULLFØRT

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

     

PROSJEKT

DIN TODOLISTE



Sliter du med å komme i gang alene? Har du begynt å se på planer, men tenker
du må ha kontroll på alt før du går i gang med de ulike oppgavene? I så fall går
du glipp av mange muligheter og gjør den største bommerten av alle. Du venter
for lenge, og kanskje du ender med å vente og vente, til toget har gått?

Kontroll er bra. Planer er også bra. Planlegging er faktisk veldig viktig. Men, du trenger
ikke å planlegge alt før du starter. Du må ta kontroll på de første stegene så du
kommer i gang, før du planlegger de neste stegene! 

Det er nemlig slik at du kommer mye raskere til målet hvis du hopper før du er klar.
Det er også et av de viktigste rådene våre tidligere kursdeltakere gir deg som er i
startfasen - hopp før du er klar - og få hjelp fra noen som har gjort det samme før deg!
Hvis nettkurs er ditt mål - så har vi i Inspiro allered planen og oppskriften klar!

Du trenger ikke å
hoppe alene!
Hvis du føler du ikke kan nok til å ta tak alle oppgavene
du må gjøre for å skape ditt eget nettkurs, så er det
ingen grunn til å stoppe. Det betyr bare at du trenger
hjelp på veien - og vi kan hjelpe deg i hele prosessen.

Selv om det er mye å lære, så er alt mye enklere når du
lærer av noen som har gått veien før deg og kan vise til
konkrete resultater. Vi har derfor skapt et nettkurs som
lærer deg alt du trenger for å lykkes med ditt eget
nettkurs, og ikke minst lærer deg alt du trenger for å få
betalende deltakere. Inspiro Metoden har hjulpet
hundrevis av kursholdere og gitt mange tusen
betalende deltakere. 

Vil du ha suksess
med nettkurs?
Klikk på knappen under for å bli
kjent med hvordan du kan lære
alt du trenger for å lage og selge
ditt eget nettkurs, og realisere
drømmen sammen med oss som
har gjort dette mange ganger.

Klikk for mer info.

Hopp før 
du er klar!

https://www.inspiro.no/kurs-smn


HVEM ER VI?
Gjennom våre markedsledende nettkurs, erfarne kursmentorer og dedikerte
rådgiverteam tilbyr vi deg den kunnskapen du trenger for å skape, lansere og
selge ditt eget nettkurs, helt uten krav til forkunnskaper.

Hos oss lærer du det tekniske du trenger å vite for å lage og drifte et nettkurs,
du lærer hvordan du gjør om din kunnskap til et pedagogisk godt kurs som
fungerer på nett og hvordan du markedsfører og selger kurset ditt til din
nisje.

VÅRE KURS
Vi har siden 2015 laget en rekke nettkurs som hjelper deg med å skape din
egen inntekt. Enten du skal lage ditt eget nettkurs, selge med webinarer,
starte nettbutikk, investere i eiendom, hente kapital til din startup eller
annonsere på sosiale medier - har vi et nettkurs som hjelper deg i mål.

ER DU KLAR?
Våre kursrådgivere sitter klare for å hjelpe deg til å realisere drømmen om en
online-business. Få en gratis samtale - Klikk her! 

KONTAKT OSS
team@inspiro.no
Hausmanns Gate 16, 0182 Oslo
+47 400 01 512
inspiro.no

https://www.inspiro.no/smn-epost
https://www.inspiro.no/smn-epost
https://www.inspiro.no/

