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Amalie har inspireret mere end 5.000 mennesker 
igennem hendes foredrag og coachet mere end 400 
mennesker. Hendes mission er at hjælpe mennesker 
med at realisere deres drømme og sætte deres talenter 
i spil, så de kan bruge vores fulde potentiale.

”Hvis du tror på dig selv, 
kan alt lade sig gøre.”
”

DU KAN LÆSE MERE PÅ
www.amaliefolkenberg.dk

TROR DU PÅ, AT ALT KAN LADE SIG 
GØRE?
Hvis ikke, så gør Amalie, og det smitter af. Du vil blive 
fyldt med energi og troen på dig selv igennem hendes 
coaching, workshops og kurser, der handler om, at alt 
kan lade sig gøre, når vi tager kontrol over vores 
mindset, sætter vores talenter i spil og går efter det, vi 
drømmer om. 

COACHING 
Amalie er certificeret Life og Business Coach hos Sofia 
Manning. Hun coacher igennem hendes 1:1 sessioner 
eller for teams i organisationer. Hun har coachet 
mange forskellige mennesker, alt fra studerende, 
medarbejdere, ledere, chefer, CEOs og startups. Med 
hendes holistiske tilgang til samtalen og hendes 
optimistiske, indlevende talent, koblet sammen med 
hendes professionelle redskaber og spørgeteknikker, 
vil du opleve at se muligheder fremfor begrænsninger, 
så du kan nå i mål med det, du ønsker. 

SPEAKER
Amalie har talt for mere end 5.000 mennesker 
igennem sine foredrag. Hun holder foredrag om ‘’Alt 
kan lade sig gøre’’, ‘’ Tag kontrol over din 
kommunikation og dit eget brand’’, ‘’Træn den gode 
pitch’’, ‘’Realiser din drøm’’, ‘’Tag kontrol over dit 
mindset’’, ‘’Sådan sætter du dit talent i spil’’ og mange 
flere. Hun inspirerer og motiverer med hendes positive 
energi og mindset, der bygger på, at alt kan lade sig 
gøre. 

HVAD ER DINE 10 TOP TALENTER?
4 ud af 5 mennesker er ikke bevidste omkring, hvad 
deres talenter er. Play Your Talent dækker din 
virksomheds talenter og potentialer på kun 12 minutter. 
Det er et let strategisk værktøj, som er nemt at 
implementere. Hvis du gerne vil skabe plus på 
bundlinjen og sætte arbejdsglæde, motivation og god 
energi øverst på dagsorden, så er Play Your Talent det 
helt rette værktøj for dig. 


