TESTIMONIALS

Testimonials fra Ulla Nyemanns virke som lærer og foredragsholder
Ulla er en fantastisk dragende fortæller, der forstår at fange sit publikum ind. Hun er nærværende og autentisk,
man bliver simpelthen nysgerrig på hende og hendes levende måde at fortælle på.
Rikke Winckler, Indehaver. forældresparring.dk
Super intelligent og vedrørende foredrag. Cool facts – så man forstår! Og fortalt så man kan huske det. TAK :-)
Laura L. Kristensen, Grafisk Designer. Designkolonien
Ulla Nyemann er en super skøn forretningskvinde med en positiv indstilling til livet generelt. Det mærker man
tydeligt, når hun holder foredrag, hvor Ulla deler ud af sine personlige erfaringer og giver 10 konkrete bud på,
hvad der er vigtigst, når man ønsker at starte sin egen forretning. Ulla er et menneske, der ser mulighederne
og kender opskriften på, hvordan man behandler sine kunder så godt, at de bliver! Et inspirerende og lærerigt
foredrag – især for mennesker, der drømmer om at starte som selvstændige erhvervsdrivende. Kan på det
varmeste anbefales!
Lotte Reimar, Direktør & Klummeskribent
Det var et rigtigt godt foredrag, som gav mig mod på min egen virksomhed. Specielt godt at høre, at der er
opstarter for alle, og når man har eller møder forhindringer, må man “op på hesten igen”.
Tak for din ærlighed.
Karin Mollatt van Capel. Ejer af www.karmoshop.dk
Ulla taler til dig, ikke hen over dig.
Pernille Nordby, Postdoc. DTU
Sjovt at være til et foredrag, hvor der var så stor en grad af ærlighed og personlige cases, man kunne relatere
sig til.
Charlotte Staffeldt, Konsulent. CS-PR
Tak for et meget fint indlæg, Ulla. Løb, Gazelle, løb!
Mai Kappenberger, Dir. Kurhotel Skodsborg.
Og en fra Ulla Nyemanns tid hos DSB som lærer, speciallærer og LUP-deltager (DSB Ledelsesudviklingsprogram) i årene 1985 – 1998:
Som ansvarlig for implementeringen af DSBs nye Prissystem var jeg med til at håndplukke Ulla, som dengang
både underviste på vores skole og var Leder af Salg, København H. Ulla indgik hurtigt i vores gode team. Hun
var en udadvendt og særdeles positiv person, der var velfunderet i det faglige stof – og så var hun også god til
at formidle de ret vanskelige, holdningsmæssige budskaber. Ulla er én af de bedste undervisere, jeg
nogensinde har haft.”
Peter Højbak, Forhenv. Salgschef. DSB.
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