
Michael Casparij
CEO, CASPARIJ – kultur, branding & 
strategi

Passioneret strategisk sparringspartner med 
menneskeligt og kommercielt fokus. 
Stifter af CASPARIJ, Konsulent & mentor

Som strategisk sparringspartner brænder jeg for at 
for at hjælpe ledere og organisationer til at lykkes 
og skabe bæredygtig vækst. 

Læs mere om Michael på:
www.casparij.com
http://www.linkedin.com/in/michaelcasparij/

BÆREDYGTIG VÆKST & STÆRK VIRKSOMHEDSKULTUR
Med en holistisk tilgang til mennesker og virksomheder hjælper Michael virksomhedsledere med at optimere og udvikle deres organisationer så 
de er optimalt rustet til at nå deres forretningsmæssige drømme og skabe bæredygtig vækst. 

Michael bruger sine mere end 18 års erfaring indenfor salg, marketing, ledelse og forretningsudvikling når han sætter fokus på, at mennesker og 
kultur er de vigtigste drivkræfter i bestræbelserne på at skabe vindende organisationer. Organisationer hvor ledere og medarbejdere bl.a. er 
bevidste om deres formål, hvem de er og hvad de står for. Det er vejen til god trivsel, høj energi og unikke resultater som både medarbejdere og 
kunder mærker. Det kalder vi en stærk virksomhedskultur.

INSPIRATION OG WORKSHOPS
Michael holder med stort engagement skræddersyede foredrag og workshops om det han brænder for. Fokus er altid at skabe et rum med ny 
viden, refleksion og ønske om personlig og fælles udvikling:
Eksempler på workshops og foredrag:
• Kulturen (bliv)er dit vigtigste aktiv i fremtiden
• Fremtidens lederskab
• Optimér kommunikationen og samarbejdet i organisationen
• Skab unikke kundeoplevelser med afsæt i en bevist virksomhedskultur

FORLØB
Michael skræddersyer forløb til virksomheder der ønsker at gennemgå en faciliteret proces omkring kultur, branding og strategi. 

PLAY YOUR TALENT– EN GENVEJ TIL ØGET ARBEJDSGLÆDE OG PRODUKTIVITET
Play Your Talent bruges som strategisk værktøj til at skabe indsigt i den enkeltes og gruppens talenter, hvorved vi får en fælles platform til bl.a. at 
forstå, hvad der giver og dræner energi i hverdagen, hvordan vi kan løse opgaver bedre og mere effektivt samt en bevidsthed om ens egen 
adfærd. Alt sammen indsigter der gør os i stand til at forbedre kommunikationen og træffe bedre beslutninger der vil føre til bedre trivsel og 
profit. 
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