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Materialer

Insights Danmark udbyder en bred vifte af materialer, der hver 
hører til et overordnet koncept: 

• Insights Discovery 
• Insights Salgseffektivitet 
• Insights Deeper Discovery 

De følgende sider giver et overblik over, hvilke materialer der 
hører til hvilket koncept.

Insights Discovery

Byggeklodser

Kan bruges til Insights Discovery-workshops eller til at forankre 
Discovery-konceptet i hverdagen.

Et sæt med fire klodser i Insights’ fire farver

Armbånd
  
Anvendes især til kommunikationsøvelser til at forankre 
bevidstheden om farverne og til øvelser på Insights-tæppet.

Et sæt med fire wristbands i Insights’ fire farver

De følgende materialer er ikke kun begrænset til 
brug i Insights Discovery-systemet, men kan med 
fordel bruges i en lang række workshops samt i 
vores andre systemer. 
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Plakater

Insights-plakat med farveenergiernes kendetegn på gode og 
dårlige dage.

God dag/dårlig dag, lamineret A4 dobbeltside 
dansk/engelsk

God dag/dårlig dag, A1

Jonglérbolde

Kan anvendes i en lang række øvelser - typisk til at markere 
positioner på Insights-tæpperne, eller hvem der har ordet.

Et sæt med 3 stk.

Værdikort

Kan bruges i undervisningen og ved personlige 
tilbagemeldinger. Er gode at bruge i introduktionen af Insights’ 
farverige koncepter.

Sæt med 4 kort (min. køb 50 sæt)

Insights Discovery-tæpper

Tæppet anvendes til øvelser, formidling af psykologien bag 
Insights’ koncepter, forklaring af personprofilen og er 
uundværligt på workshops. Tæpperne fås i både stof og vinyl.

Bordmodel (Ø 0,60 m)

Gulvtæppe (Ø 2,70 m)

Gulvtæppe (Ø 3,65 m)
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Lommekort

Med disse kort kan du få læringen, indsigterne og Insights-
koncepterne bedre forankret i hverdagen. 

Feedback - hurtige råd til at give feedback i fire farver

Farverige behov - de fire farveenergier på en god dag og 
på en dårlig dag

Tilpasningsstrategier til de fire farver. 
Sæt med 2 kort

Insights-kortspil

Et must-have som facilitator. Kan anvendes i et utal af forskellige 
Insights-øvelser.

Sæt med 224 kort

Insights væghjul

Dette hjul til vægophængning er perfekt, hvis du ønsker at
deltagerne i dagligdagen arbejder med farverne. Det kan 
anvendes i mødelokaler som et signal om, hvilke energier der er 
på spil, inden deltagerne træder ind - uanset om mødeaktiviteten 
er Insights-relateret eller ej. 

Væghjulet leveres med farvede klistermærker, som kan bruges til 
at markere deltagernes hjulpositioner.

Væghjul inkl. mærkater

Arbejdshæfter

En introduktion - Rejsen begynder

På opdagelse i Teameffektivitet (Discovery)
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Insights Discovery Salgseffektivitet

Arbejdshæfte

På opdagelse i Salgseffektivitet

 For nærmere beskrivelse af arbejdshæftet se appendiks B side 9.

 For nærmere beskrivelse af arbejds- og deltagerhæfterne se appendiks B side 8.

Deltagerhæfter

En opdagelsesrejse i Insights’ verden

Nøglen til personlig effektivitet

Introduktion til Full Circle

At give og modtage indsigtsfuld feedback

Insights Deeper Discovery 

Insights Deeper Discovery kortspil

Kortspil + guidebog

Insights Deeper Discovery-arketypelegetøj

Sæt med 8 stk. legetøj
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For nærmere beskrivelse af arbejdshæfterne se appendiks B side 9.

Arbejdshæfter

Insights Deeper Discovery - en personlig 
udviklingsrejse

Insights Deeper Discovery - et teams 
udviklingsrejse (kun på engelsk) 

Insights Deeper Discovery tæpper

Tæppet anvendes til øvelser, formidling af psykologien 
bag Insights’ koncepter, forklaring af personprofilen og er 
uundværligt på workshops. Tæpperne fås i både stof og vinyl.

Bordmodel (Ø 0,60 m)

Gulvtæppe (Ø 2,70 m)

Gulvtæppe (Ø 3,65 m)
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Appendiks A
Insights Discovery Personprofil

Grundlæggende profil:

Præmisserne

Alle profiler indeholder dette grund-
læggende kapitel, der indeholder
profilmodtagerens grafer og hjulposition
og beskriver modtagerens stil og
tilgang, vigtige styrker og svagheder,
værdi for teamet, kommunikationsstil,
mulige blinde pletter, modtagerens
modsætning og forslag til udvikling.

Tillægskapitler:

Ledelse

Dette kapitel er et vigtigt element
i ethvert kursus i ledelses- eller
managementudvikling. Kapitlet hjælper
med at gøre profilmodtageren bevidst
om sin egen naturlige ledelsestilgang,
samt egne ledelsesbehov i form
af motivation, arbejdsmiljø samt
foretrukken ledelsesstil.

Effektivt salg

Dette kapitel udforsker dine farveenergi-
præferencer i salgssammenhæng samt 
din individuelle tilgang til hvert trin i 
salgsprocessen, lige fra forberedelse af 
salgsindsatsen til opfølgningen, efter 
salget er lukket.

Personlig Præstation

Dette kapitel guider profilmodtageren
fra den grundlæggende selvforståelse
frem til en udforskning af sin foretrukne
læringsstil, og hvordan man kan udvikle
og forbedre sine præstationer på en
række områder. Kapitlet kan fungere som 
et centralt element i et forløb omkring 
personlig effektivitet eller coaching.

Interview

Dette kapitel er et supplement med 
rammende spørgsmål, der er baseret 
på profilmodtagerens evaluatorsvar, 
og som kan være relevante at stille i 
rekrutteringssammenhæng.
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Insights Discovery-deltagerhæfter

En opdagelsesrejse i Insights’ verden

Deltagerhæftet er på 60 sider og er fundamentalt for indføringen i 
farverne og Insights-koncepterne. Det går i dybden med Insights-
systemet, herunder hvordan du bedre forstår dig selv og andre, 
hvordan du kommunikerer med forskellige typer og udvikler gode 
samarbejdsrelationer.

Nøglen til personlig effektivitet

Deltagerhæftet er på 28 sider og anvendes som understøttende 
materiale i vores mest poplulære workshop: Personlig effektivitet. 
Hæftet sikrer høj vidensforankring og fokuserer på, at du udvikler 
forståelse for såvel styrker som svagheder hos dig selv og andre.

Insights Discovery-arbejdshæfter

En introduktion - Rejsen begynder

Dette arbejdshæfte på 55 sider er designet til at introducere den 
uindviede læser til Insights Discovery og guide profilmodtageren 
gennem Insights Discovery Personprofilens kapitler og sektioner. 
Arbejdshæftet anbefales til alle, der modtager en Insights Discovery 
Personprofil.

På opdagelse i Teameffektivitet (Discovery)

Dette arbejdshæfte anvendes på den første workshop i 
Teameffektivitet og tager udgangspunkt i teamets Insights Discovery 
Personprofiler - typisk på en workshop, hvor teamet endnu ikke 
har fået Teameffektivitetsprofiler. Deltagerhæftet er fuld af øvelser 
og fokuserer på, at deltageren har en positiv oplevelse med 
teameffektivitetsworkshoppen.

Appendiks B

Introduktion til Full Circle

Deltagerhæftet er på 50 sider og udgør et fast element i Full Circle 
workshops, da både øvelser, teori og opgaver er afstemt med Full 
Circle Profilen og den meget givende Full Circle-workshop. Du finder 
ud af, hvordan andre ser dig, samt hvad du kan gøre for at optimere 
samarbejdet.
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At give og modtage indsigtsfuld feedback

Deltagerhæftet er på 25 sider og har til formål at hjælpe dig til at 
mestre de praktiske aspekter i at give og modtage feedback. Du 
vil blive mere bevidst om, hvad du kan lære om dig selv ud fra den 
feedback, du giver til andre.  

Insights Discovery Salgseffektivitet-
arbejdshæfte

På opdagelse i Salgseffektivitet

Dette arbejdshæfte på 68 sider guider dig gennem et væld af 
øvelser, som har til formål at øge din bevidsthed om, hvordan du kan 
anvende din viden om Insights Discovery-farveenergierne til at blive 
en bedre og mere tilpasningsdygtig sælger.

Insights Deeper Discovery-arbejdshæfte

Deeper Discovery - en personlig udviklingsrejse

Arbejdshæftet til individuelle udviklingsforløb baseret på Insights 
Deeper Discovery. Med udgangspunkt i Deeper Discoverys otte 
primære arketyper bliver du som læser guidet igennem et væld af 
refleksionsøvelser og udfordringer, som har til formål at hjælpe dig 
med at maksimere dit udbytte af din Insights Deeper Discovery Profil.

Deeper Discovery - et teams udviklingsrejse

Arbejdshæftet til teamudviklingsforløb baseret på Insights Deeper 
Discovery. Uanset om teamets medlemmer i forvejen har gennemført 
et udviklingsforløb baseret på “Insights Deeper Discovery - en 
personlig udviklingsrejse” eller ej, er du med dette hæfte garanteret 
et unikt og anderledes teamudviklingsforløb, som vil udfordre 
teamets selvopfattelse på helt nye måder.
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