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Indhold

Denne lille folder indeholder den information om coachuddannelsen, vi tænker du
har brug for.

Hvis du har behov for mere viden, skal du altid bare tage fat i os på enten mail eller
telefon.

Vi starter løbende coachuddannelser op
Se datoer på Bang Akademi

Uddannelsen er åben for alle faggrupper, med fokus på dig og din profession.
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Om John-Erik Bang



Velkommen

Velkommen til Bang Akademi

I BA arbejder vi med 1:1 coaching, coachuddannelser samt uddannelser i hvordan
man får sin undervisning/facilitering til, at fungere i praksis mm.

John-Erik som er direktør i BA underviser både på Master Coach Uddannelsen og
Practitioner Coach uddannelsen.

John-Erik har undervist i titusindvis af mennesker og har rundet 10.000 1:1
samtalesessioner.

Vi starter løbende coachuddannelser op. Typisk en grunduddannelse to gange
om året og en Master Coach Uddannelse en gang om året.

Uddannelserne er åbne for alle faggrupper, med fokus på dig og din profession.
Der vil være sparring og træning med deltagere der kender til det, at arbejde med
mennesker professionelt, unge såvel som ældre. Og ikke mindst masser af
teknikker der kan omsættes direkte i din hverdag.

Der bliver både fart på og tid til fordybelse. Du får udfordret og trænet alle dine
måder, at lære på i løbet af uddannelsen. 
Vi veksler mellem teoretiske oplæg, der primært tager udgangspunkt i kognitiv og
systemisk psykologi samt praktisk træning af det vi har gennemgået.

Du får ny viden, og denne bliver hurtigt omsat til noget, der kan anvendes i praksis!



Hvad er coaching?

Det er coaching og det er en ualmindelig stærk samtaleform.

Det er fokus på coachees (den der bliver coachet) ressourcer, forståelse for det
andet menneske, på målsætning og ikke mindst komme frem til målet.

Det er fremadrettet og handler om, at møde den enkelte præcis der hvor
vedkommende er. Det handler om at skabe forståelse og så bevægelse for den
enkelte.

Det er at lytte til det der bliver sagt, men også det der ikke bliver sagt. At gøre det
usagte "synligt."

Det er forståelse for, at stille det rette spørgsmål på det rette tidspunkt. Du lærer
selvfølgelig om de forskellige spørgsmålstyper, og hvordan de skal bruges. 
Nogle spørgsmål er så stærke, at vi anbefaler ikke altid at bruge disse. Dette vil du
også  få forståelse for og ikke mindst lære.  

Det er at zoome ind på det der er væsentlig, og zoome ud og sætte det i forhold til
verden.

Og det er meget mere. På uddannelsen lærer du hvorfor coaching er så stærkt. Vi
træner det naturligvis meget, og på kort tid vil du forstå og kunne praktisere disse
teknikker.

Kombinationen af muligheder af de mange redskaber du modtager på uddannelsen
er store, og du vil opleve, at du i en samtalesituation, privat som professionelt altid
har et redskab, du kan bringe i spil.

Du får altså ny viden, og denne bliver hurtigt omsat til noget der kan anvendes i
praksis.

Vi sætter uddannelsens indhold i forhold til din hverdag



Hvor lige Bang Akademi?

Der findes mange forskellige coach-uddannelser og retninger i Danmark. Og man
skal selvfølgelig vælge det der passer til en.

Bang Akademi udbyder en NLP coach-uddannelse, da det er den baggrund der har
skabt succesen for Bang Akademi. Så vi ved det virker! Vi bruger teknikkerne hver
dag - og har gjort det lige siden vi startede i 2006.

John-Erik som underviser, er uddannet master nlp trainer, og har taget hele
uddannelsen samt overbygning - og bruger redskaberne hver eneste dag i hans
daglige praksis som en af Danmarks mest erfarne coaches. I 2020 rundede han
10.000 1:1 samtaler alle med udgangspunkt i den uddannelse vi tilbyder.

Hos os er det en "nede på jorden" undervisningsform i et uformelt miljø, med stor
seriøsitet og et meget højt fagligt niveau. Vi er tæt på vores deltagere, og garanterer
et trygt undervisningsmiljø.

NLP og Bang Akademi
De redskaber som du tilegner dig på en NLP uddannelse, er ualmindelig stærke.
Det er desværre ikke alle der forstår, at omgås disse redskaber med ydmyghed.
På BA´s coachuddannelse er vi meget opmærksomme på, at du og andre deltagere
arbejder med denne ydmyghed hele tiden.

Der findes en mængde andre coach-retninger/foreninger. På vores uddannelse
redegør vi for disse, og du er også velkommen til at ringe og spørge om forskellen.
Man kan sige meget for og i mod de forskellige foreninger, men meget handler om
økonomi og retten til, at repræsentere “alle” coaches i verden. Det er blevet et rodet
billede!

Den NLP Practitioner Coach og Master Practitioner Coach uddannelse vi tilbyder,
er anerkendt i hele verden.

De redskaber som du tilegner dig på en NLP uddannelse, er stærke!



Undervisningsform

Kompetencen, at coache, er meget praktisk og handler dels om at have en teoretisk
viden og mange redskaber. 

I kombination med den store viden og de mange redskaber sørges der for, at du
ikke er i tvivl om de vigtigste regler i coaching.
De regler der er afgørende for, at du kan tage din coaching til højeste niveau!
Derfor foregår vores uddannelse på den måde, at der selvfølgelig vil være læsestof
(og rigeligt af det), men fokus ligger på, at præsentere det enkelte redskab, for så
derefter øve det sammen med de andre deltagere.

Alle øvelser vil blive gennemgået via en demonstration af John-Erik, inden man i
grupper skal ud og lave arbejdet selv.

Så der vil være små teoretiske oplæg, en demo af den enkelte øvelse og så skal du
ud og arbejde i lokalerne med dine medstuderende. Det hele i et trygt miljø.

Det er intenst på den gode måde og du vil opleve at tiden flyver. 

Uddannelserne består af 5 moduler af 2 dages varighed. Hver dag fra kl. 0900 til
1630 
Dertil skal kursisterne igennem 25 timers arbejde med øvegrupper og 20 1:1
coaching sessioner med selvvalgte ”test” personer.

Der er  mulighed for supervision, og der er tæt kontakt med John-Erik på
uddannelsen. 
Og så er der et løbende tilbud til alle deltagere, at hvis du efter du har taget
uddannelsen, synes du har brug for lige at få genopfrisket et modul eller to, er du
altid velkommen til, at komme forbi og være med på det du har lyst til. 

Dette uden beregning selvfølgelig!

Det er intenst på den gode måde, og du vil opleve at tiden flyver



Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

En NLP Coach Certificering fra Bang-Akademi giver et hav af muligheder – både
privat og i erhvervslivet.

Hvor kan jeg bruge uddannelsen?
I alle erhverv hvor der er kommunikation mennesker i mellem, vil en
coachuddannelse give mening. Det være sig ledelse, HR, undervisning, salg,
coaching, rådgivning af enhver art, pædagogisk arbejde, socialt fagligt arbejde,
mentoring mm.

Kan jeg blive selvstændig coach?
Yes absolut! Efter certificeringen er du uddannet coach og kan "bare" gå i gang.
Ca. 15 - 20 % af vores deltagere vælger, at blive selvstændige coaches.

Hvad får min arbejdsplads ud af min kompetenceudvikling?
Ved at en medarbejder tager en NLP coach uddannelse, får en hvilken som helst
virksomhed en medarbejder, der er ekstra stærk i inter- og intrapersonel forståelse.
En medarbejder der har større forståelse for sig selv og ikke mindst andre.
Arbejder man inden for HR, undervisning, ledelse, supervision, rådgivning, salg,
vejledning mm. vil 100% af indholdet give mening og opkvalificere den enkelte.
Man bliver simpelthen skarpere.

Hvad får jeg ud af denne uddannelse?
Personligt er det en øjenåbner. Vi oplever igen og igen, allerede inden vi er
igennem halvdelen af dag 1, vores deltagere give udtryk for, at de gerne ville have
haft denne viden noget før i deres liv.
Du får personlig selvindsigt. Du får stor forståelse for andres måder at tænke og
agere på. Du får sat mål og ord på en mængde af dine personlige tanker. Og
erfaringen siger, at du får en mængde personlige ”øjenåbnere” eller aha-oplevelser.
Uddannelsen kan du bruge som et professionelt afsæt, men også som et personligt
fundament.
Derfor!

Man bliver simpelthen skarpere



Hvem kan tage uddannelsen?

Alle mennesker kan tage en coachuddannelse.

I forhold til vores deltagere oplever vi grundlæggende 4 typer af deltagere.

Mennesker der vil være coach
Disse mennesker vil bare gerne være coaches og tager en uddannelse for at "slå sig
op som en sådan" 
Grunduddannelsen, Practitioner Coach, er superstærk og kvalificerer dig til dette.
Du vil få redskaber, selvtillid og kompetencer der gør at du bare er klar! 
Vil du videre og skærpe din kunnen er Master Coach Uddannelsen også noget for
dig, da du her vil tilegne dig kompetencer de færreste coaches har, og dermed
mulighed for at excellere i et marked med mange forskellige coaches.

Professionelle i et et givent erhverv der vil gøre brug af uddannelsen til, at
dygtiggøre sig i forhold til kommunikation mennesker i mellem. 
En NLP coachuddannelse styrker dine kompetencer i forhold til salg,
personaleledelse, samtaler, medarbejdersamtaler, forståelse og dine grundlæggende
menneskekompetencer.

Personlig udvikling og nysgerrighed- jeg skal bare vide mere om mig selv og
andre
En NLP uddannelse er personlig indsigt og udsigt. Når du har taget en sådan har du
ualmindelig stor forståelse for dig selv og andre. Og du har en lang række nye mål
afstemt med dine personlige værdier som du kan arbejde med.

Opkvalificere mit cv
Vi oplever ofte deltagere der egentlig bare ønsker, at kvalificerer sig i forhold til
jobmarkedet endnu mere. Sådan helt grundlæggende er en coachuddannelse altid
en god ide, hvis du skal arbejde med mennesker.

mulighed for at excellere



Kompetenceprofil I

Grundlæggende forståelse for forskellen mellem coaching, terapi,, rådgivning,
mentoring mm. 
Forståelse for den simple, men svært at praktisere, regel der gør en god og
succesrig coach. Reglen der gør forskellen
Grundlæggende forståelse for sig selv og andre mennesker
Forstår kulturelle forskelligheder
Har en lang række coaching redskaber at bruge af
Har gennem uddannelsen tilegnet sig god erfaring i 1:1 coaching generelt - og
derfor stor selvtillid i forhold til at coache (tale med) andre mennesker
Forstår dybere interpersonel kommunikation og kan etablerer dette med et
andet menneske
Kan håndterer en lang række coaching- og rådgivningssituationer
Tager ansvar for sig selv og egen læring
Forstår at lytte på mange niveauer
Kan hvis det ønskes, etablere sig som selvstændig coach

Kan coache på et ualmindeligt højt forståelsesniveau. Med stor selvtillid
Har meget stor forståelse for, og kan sætte ord på hundredvis af følelser og
tanker
Har lært stærke præsentationsteknikker
Forstår forskellige livsindstillinger og kan arbejde med disse
Behersker de fleste spørgsmålstyper og forstår styrken i hver enkelt af disse
Forstår coaching i en teoretisk kontekst i forhold til hjernen
Forstår metakognitiv coaching
Forstår hvornår en vane/beslutning opstår og ved hvordan den kan ændres (hvis
den skal ændres) 
Forstår hvornår en livsbeslutning bliver taget
Kan lave forandringsarbejde på et dybere niveau
Kan lave dybdevisualiseringer
Kendskab til mange personlighedstyper via Metaprogrammer
Ydmyghed

Coaches der har gennemgået en  NLP Practitioner Coach Uddannelse har blandt
andet følgende kompetencer:

Master Coach Uddannelsen fra Bang Akademi
Udover selve grunduddannelsen så får man følgende kompetencer:



Kompetenceprofil II

Coaches med en NLP baggrund har stor og bred forståelse for coachingens
effektivitet. Og ikke mindst er ydmyge over for NLP´s styrke.

De er uddannet i at kunne genkende mønstre og vaner, og kan udfordre dette hvis
det ønskes.
Både interpersonelt og intrapersonelt har de tilegnet sig redskaber, der gør at de
forstår og accepterer andre mennesker. 

NLP coaches har reflekteret over en lang række personlige tanker og følelser, dette
via en lang række øvelser, hvor de selv har prøvet effekten af disse.
De har opnået en coaching-evne der gør, at de i alle situationer er fleksible i forhold
til den situation de sidder i.

En NLP Practitioner Coach har som nyuddannet mere samtaletræning end en
nyuddannet psykolog. Dette kan synes skørt, men er ikke desto mindre sandt. Jvf.
KU´s hjemmeside samt KU´s samtaletrænings-program.

En NLP coach kan træde ind i mange forskellige situationer og bringe redskaber i
spil, der kan afhjælpe en lang række udfordringer.

En NLP Master Coach kan alt det ovenstående og meget mere. Har endnu mere
samtaletræning på endnu dybere og forståelsesniveau. 
På Master uddannelsen får du en endnu større forståelse for det hele. 
Dine evner udvikles og du bliver en sand master ud i det at coache.

En coachuddannelse forstærker dit cv også internationalt. Alle arbejdsgivere forstår
de kompetencer man tilegner sig på en NLP coachuddannelse. Derfor er det også
en forstærkning af dine erhvervskompetencer.

Dine evner udvikles og du bliver en sand master



Hvad er NLP?

Neuro - hvad der sker i hjernen. 
Lingvistisk - sproget og hvad vi siger og ikke siger
Programmering - vores mønstre og vaner

Neuro
På Practitioner Coach-uddannelsen arbejder vi meget med din og min neurologiske model
af verden rent praktisk. På Master Coach-uddannelsen kigger vi endnu mere på det
teoretiske fundament, og du vil her få viden og indsigt i, hvad der sker og hvorfor det
virker det der coaching!

Lingvistik
At lære og forstå, måden hvorpå vi bruger sproget, er en stor del af det at være coach.
Allerede på Practitioner Coach-uddannelsen dykker vi ned i dette, og du vil få relativ stor
viden om betydningen af dette. Sproget er så stærkt, at man faktisk ikke må bruge
forskellige spørgsmålstyper i danske retssale. Du lærer dette og ikke mindst hvorfor.

Programmering. Eller Mønstre og Vaner
Vi arbejder med at lytte ind til coachees mønstre og vaner. Og du lærer at stille netop de
spørgsmål der kan ændre disse, hvis de skal ændres. Selvfølgelig kigger vi også indad i
denne process og du får et fint blik for dine egne mønstre og vaner.

NLP er praksisorienteret, og der er fokus på teknikker og redskaber ift det teoretiske
fundament. Det er én lang række meget stærke redskaber, som du lærer at arbejde med. 

Der er grundlæggende 2 retninger i NLP. En terapeutisk og en coaching-retning.
I sagens natur arbejder vi i Bang A med coaching retningen. Når du har taget uddannelsen
hos os, er du både certificeret NLP Practitioner og certificeret coach.

Der er en grunduddannelse. Den hedder Practitioner Coach. Og så er der en overbygning
der hedder Master Coach. Begge uddannelser er 5 moduler a 2 dage.

Når du har taget grunduddannelsen er du uddannet coach og klar til at arbejde som sådan.
Masteren er for dig der vil endnu mere, endnu dybere og blive endnu skarpere.

Sproget er så stærkt, at man faktisk ikke må bruge forskellige 
spørgsmålstyper i danske retssale. 

Du lærer dette og ikke mindst hvorfor!



Referencer

Vi er meget glade og ydmyge over for de fine tilbagemeldinger vi får. Se et par
referencer her og tjek os ud på Trustpilot også.

Tusind tak - det har været en fornøjelse - den bedste lærer man kan ønske sig, jeg er
så glad og taknemmelig for det hele.
Heidi S, 2021. Kommende coach.

Kan nu også officielt kalde mig COACH.  
Uddannet hos den mest fantastiske underviser - og stifter af Bang Akademi.
Af hjertet tak for dine uovertrufne energier John-Erik.
June R, 2021. Behandler og terapeut.

“Det er en rejse i dit eget liv. Du kommer igennem en masse fantastiske ting og får
en indsigt i dig selv, men også en indsigt i hvordan du kan hjælpe andre. Det har
givet mig rigtig, rigtig meget. Jeg bruger det i mit daglige arbejde allerede nu og
det har nogle fantastiske effekter på dem som jeg bruger det på.”
Peter Skafte, lærer

”Det har været fantastisk at deltage og bruge den viden jeg løbende har erhvervet
mig. Det bruger jeg dagligt i al form for kommunikation. Det er utroligt så langt
man kommer ved at stille det rigtige spørgsmål, og det at finde ressourcer frem, der
ikke umiddelbart synes mulige.”
Marianne Balle
Forsyningsofficer - EU topmødet

“Jeg sidder hver eneste dag med mennesker og har på uddannelsen fået nogle flere
spørgeteknikker til at komme helt ind til benet. Hvad er det folk har lyst til og
hvordan kommer vi der hen. Jeg vil anbefale uddannelsen til dem der arbejder med
mennesker og som tænker at det kunne være fedt at have nogle flere værktøjer til
hvordan det er, at vi kommer ind til kernen.”
Rikke Lentz, socialrådgiver

Der er et personligt overskud og en empati der virker som accelerator
           Heine 
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En NLP coachuddannelse er delt i to. 
En grunduddannelse og en Master uddannelse.

Grunduddannelsen hedder:
NLP Practitioner Coachuddannelse
Det er 5 moduler a 2 dage.
Udover dette skal deltagerne både coache og mødes
mellem modulerne, og træne det som der er gennemgået på
dagene.
Der er en midtvejsevaluering der sikrer, at deltagerne er der
hvor de skal være i forhold pensum mm.
Når du er færdig med denne uddannelse, er du uddannet
NLP coach og kan arbejde som sådan i hele verden.

Masteruddannelsen
Det er 5 moduler a 2 dage.
Udover dette skal deltagerne både coache og mødes
mellem modulerne, og træne det som der er gennemgået på
dagene.
Masteruddannelsen i Bang Akademi rammer et
ualmindeligt højt niveau, og når du er færdig her har du
oprigtigt tilegnet dig de kompetencer en Master coach skal
bruge.
Uddannelsen indeholder nye og stærke redskaber til
forståelse af andre mennesker. 
Her modtager du både en manual der indeholder en lang
række redskaber samt en bog om spørgeteknikker. Bogen
er en del af pensum på uddannelsen.
Nye redskaber som ikke indgår på andre coachuddannelser.
Aktuelt arbejder vi på en ny coachingbog med disse stærke
redskaber. Vi arbejder blandt andet med kortlægning af
følelser og hvorfra de kommer, med livsændrende
beslutninger og ikke mindst metakognitiv coaching.

MANUALPå begge uddannelser modtager du en rigtig

stærk og brugbar manual.
Mastermanualen

Indeholder nye stærke coachingredskaber som pt ikke indgår

på andre coachuddannelser.

Redskaber der gør dig i stand til at afdække mønstre på

endnu dybere niveauer.

Endvidere modtager du en bog om spørgsmål og

spørgsmålstyper på uddannelsen her.
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Modul 1
HVAD ER COACHING OG NLP

Vi arbejder med forståelse af
forskellighed. Dykker ned i måder at
bruge sproget på og du vil allerede på
modul 1 lave dine første coachinger.

NLP Practitioner
Coach
GRUNDUDDANNELSE

NLP MASTER Practitioner
    Coach
      OVERBYGNING

Modul 2
VÆRDIER OG OVERBEVISNINGER

Vi kigger indad og udad og du får en
større forståelse af dig selv og andre.
Efter modul 2 skal du ud og coache
andre ifm uddannelsen.

Modul 3
CAOCHING MODELLER 

Masser af redskaber på dagene. Der
arbejdes med metaprogrammer og en
mængde forskellige måder at coache
på.

Modul 4
SPROGET OG VIRKEMIDLER

Vi arbejder med sproget og
finurligheder. Du lærer at stille
effektive spørgsmål og ikke mindst at
lytte til den anden.

Modul 5
CERTIFICERING

TILLYKKE! 
Du har nu en grunduddannelse som
COACH

Modul 1
COACHING OG HJERNEN

Hjernen og coaching
Hvorfor det virker
Teori og evidens

Modul 2
CIRKULÆR OG LINEÆR
TÆNKNING. 

Sleigth of mouth
Modeling af eksperter
Metaprogrammer

Modul 3
MINDFULLNESS OG
BEVIDSTHEDSTILSTANDE

Dybde visualiseringer
Bevidsthedstilstande
Metakognitiv Coaching

Modul 4
PRAKTISK FORMIDLING

Præsentationsteknikker
Livsbeslutninger
Modelling af eksperter

Modul 5
CERTIFICERING

TILLYKKE!
Du er nu 
MASTER COACH

Pris for Practitioner 
uddannelsen: 19.500 kr.

Pris for MASTER
uddannelsen: 19.500 kr.



Om John-Erik Bang - stifter  af Bang Akademi

John-Erik er en af Danmarks mest erfarne og dygtigste coaches. I efteråret 2020
rundede han 10.000 1:1 samtaler.

John-Erik har undervist, coachet og holdt foredrag for titusindvis af mennesker. 

Fra Nagano i Japan, hvor han er gæsteunderviser på Shinsu Universitet, til mange
steder i Europa og Skandinavien, til de største og mindste flækker i Danmark.

Udover coach har han: 
Arbejdet som sorggruppeleder i Børns Vilkår
Været kriserådgiver og konsulent i AS3
Været leder på flere skoler og højskoler
Skrevet en række bøger, bla om målsætning, spørgsmålstyper, mobning mm.

Du vil altså blive undervist af, få supervision af og kunne sparre med en af
Danmarks mest erfarne coaches og undervisere.

Dette stiller vi til rådighed for dig, så du kan få den bedste oplevelse og blive den
næste førende coach i Danmark.

Eller blot den bedste udgave af dig selv!

Vi er også Danmarks billigste coachuddannelse, med en pris på 19.500 kr. for en
international certificering. 

Så hvis du er interesseret i coaching og selvudvikling på rigtig højt niveau samt den
bedste pris, så er du mere end velkommen på vores næste uddannelseshold.

Den bedste udgave af dig selv!



Spørgsmål og svar

Bliver jeg også terapeut?
Nej Coachuddannelsen i Bang Akademi er en coachuddannelse. På selve
uddannelsen taler vi om forskellen på coaching og terapi. 
Når du har taget NLP Master Coachuddannelsen er du kvalificeret til, at fortsætte
på 3. år af den 4 årige NLP psyko-terapeut uddannelse. Bang Akademi udbyder
ikke psykoterapeutuddannelsen.

Hvad hvis jeg misser et modul?
Det går endda hvis du skulle blive syg eller andet. Du er i en øvegruppe der altid vil
kunne hjælpe og støtte dig. Hvis du ønsker det, kan du altid fremadrettet tage et
eller flere moduler igen. Dette uden beregning selvfølgelig.

Hvilken type coach kan jeg blive?
Det bestemmer du selv. Typisk afgør ens erhvervsmæssige baggrund, hvilken
retning man tager. Men det er meget forskelligt. På uddannelsen taler vi en del om
dette, niche og retning mm.

Kan jeg coache i udlandet? 
Med en NLP coachuddannelse er du certificeret world wide. Der er selvfølgelig
sproglige forudsætninger her, der gør sig gældende. John-Erik coacher for
eksempel både i England, Luxemborg, Østrig mm. Dette via Skype, Zoom etc.

Kan jeg dele betalingen af uddannelsen op i mindre bidder? 
Ja selvfølgelig kan man det. Vi aftaler hvordan hvis der er brug for dette.

Hvad er forskellen på en ICF, en EMCC og en NLP coachuddannelse?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det handler om akkrediteringer, kvalitet og ikke
mindst økonomi og retten til, at repræsenterer alle coaches i hele verden.
Kvalitetsmæssigt er NLP en af de stærkeste coachuddannelser der findes. Det er
selvfølgelig en påstand, og hvis du vil høre mere så ring og spørg os. Vi vil rigtig
gerne redegøre for dette.



Er der overhovedet brug for coaches i dag?

Svaret et stort "JA"

PriceWaterhouseCoopers en af verdens mest respekterede analysevirksomheder,
har anslået, at coaching er en industri på over 10 milliarder kroner om året world
wide (PricewaterhouseCoopers, 2016). 

Ifølge IBISWorld vokser denne industri med næsten 5% om året i USA
(IBISWorld, 2017) - Den globale vækst er sandsynligvis meget højere.

International Coaching Federation (ICF) lavede en spørgeundersøgelse med 
 praktiserende coaches rundt om i verden og fandt ud af, at 75% af dem forventer,
at deres indkomst stiger i løbet af det næste år (PricewaterhouseCoopers, 2016).

Hvorfor vokser coachindustrien så hurtigt?
Der er flere svar på dette. I en verden der udvikler sig stadig hurtigere og mere
kompleks, er der brug for holdepunkter. En coach er netop uddannet til, at hjælpe
andre med at se klart i en hektisk verden. At hjælpe andre med at talesætte det der
er svært samt få det løst. At mærke andre og give dem mulighed for at finde ståsted
i en verden i et nådesløst tempo.
Endvidere bliver mennesker i stigende grad mere målrettede, mere ambitiøse og
mere ansvarlige for deres personlige udvikling.
Det har skabt en naturlig efterspørgsel efter coaches, der kan hjælpe og støtte. 

Mens coaching for ti år siden ikke var noget, folk åbent talte om, er det nu blevet et
almindeligt fænomen. Faktisk tilskynder og betaler flere og flere virksomheder nu
aktivt deres ledere til, at bruge regelmæssig tid sammen med en professionel coach
(Financial Times, 2013)

IBISWorld er et af verdens ledende markedsresearchfirmaer
Se mere her: www.ibisworld.com
PWC er en af verdens førende konsulent og analysefirmaer
Se mere her: www.pwc.com



Hvem er vi?

Bang Akademi er en lille virksomhed bestående af en række coaches og
facilitatorer.

Vi arbejder med coaching og rådgivning og ikke mindst uddannelse af coaches af
højeste standard.

Base i København med en række coaches og facilitatorer tilknyttet Bang Akademi
rundt i landet.

John-Erik Bang - stifter af Bang Akademi 
Master Coach
Coach trainer 
Kriserådgiver 
Forfatter



Coachuddannelse
NLP

Kontakt:
John-Erik Bang
T.: 2988 2440
M.: jba@bang-akademi.dk

Velkommen til!


