
Ole Bygholm – Værdi til dig  og din 
virksomhed

Digitalisering, salg, strategi, forretningsudvikling og 
business coach. 

Løser opgaver for btb virksomheder interimt og på 
konsulentbasis. Arbejdet med salg og salgsledelse, 
kommunikation, digital forretningsudvikling og 
mennesker i media- og reklameverdenen. I danske og 
globale virksomheder - i cooperate og i egen 
virksomhed.

I dag driver jeg LYPI APS, hvor jeg skaber værdi og 
udvikler virksomheder og mennesker.

”Play Your Talent 
analysere dine talenter og 

hvordan de fungere 
sammen.  Hvordan 

bringer du dem spil, og  
holder dig motiveret og 

fuld af passion.
Du kan målrettet 

fokusere på at bliver den 
bedste udgave af dig selv, 

og smitte positivt af på 
dine omgivelser. ”

”

Læs  mere om Ole på 
linkedin.com/in/olebygholm

Digitalt mindset
Ole har dyb indsigt i den digitale platform og de 
mange forretningsmuligheder, der findes for 
virksomheder.
Han har arbejdet med digital forretningsudvikling 
siden 2002 hos TV2, IDG, eget bureau (Webfighter), 
Peytz &  Co og Havas.
Evnen til at arbejde med den digitale platform skaber 
effekt og øget økonomisk afkast.
Viden og indsigt er helt skarp, og klar til at udvikle din 
virksomhed

Handling skaber forvandling
At få overblik over din markedssituationen og 
organisations tilstand er et godt sted at starte, når 
forretningen skal optimeres og udvikles.
Hvor er kunderne – og hvor er de på vej hen? Har vi 
medarbejderne med og forstår de vores strategi? 
Og vigtigst at alt – hvad gør vi for at forbedre os?
Gennem handling kan vi skabe motivation, nye 
produkter og nye kunder.

Mål dine indsatser
Har vi har en plan, og vi gør os umage for at 
gennemgøre den, så bør vi også måle vores indsatser –
på hvor godt vi lykkes. Når vi gør det, så ved vi hvad 
der virker, og hvad vi skal gøre mere af. Og vores 
kunder og medarbejdere føler sig set og værdsat, når 
vi interesserer os for deres behov.

Fokus på talent
Alle har talent, og mange bruger det slet ikke. Når vi 
bruger vores talenter performer vi op til 9 gange bedre. 
Med Play Your Talent  skaber vi motivation, 
arbejdsglæde og involvering. 


