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Roborock S7+

Nå kan du gi dine nære og kjære
en litt lenger klem. Roborock
S7+ tar hånd om julerotet.

Finn Ut Mer

Roborock
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NæringslivNæringsliv

Martin tar grep for å
utvikle bedriften: – Det
er en voldsom
etterspørsel for tiden
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Martin Myrvold har flere års erfaring som personlig trener,Martin Myrvold har flere års erfaring som personlig trener,
online coach og fitnessutøver. Nå har han tatt et stegonline coach og fitnessutøver. Nå har han tatt et steg
videre for å utvikle bedriften sin best mulig.videre for å utvikle bedriften sin best mulig.
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LES OGSÅ:

Kalle mener
Bodø må se
seg selv i
speilet: – Jeg
trodde jeg kom
til en tolerant
og åpen by

 – Jeg har jo et mål om å bli landets største coaching

bedrift, forteller Martin til Bodø Nu.

24-åringen opprettet et enkeltpersonsforetak i 2019,

da han grunnla «Myrvold Coaching». Her hjelper han

alle som har et ønske om livsstilsendring, bygge

muskler eller nå andre mål innenfor kost og trening. 

Nå har han tatt et steg videre for å kunne forbedre

tilbudet best mulig, for flest mulig.

– Nå har jeg bestemt meg for å gå fra

enkeltpersonsforetak til AS, rett og slett for å kunne

utvikle bedriten. Tanken er å begynne litt med klær, få

på plass ansatte og den type ting.

Ønsker å lage et coaching-teamØnsker å lage et coaching-team
Med økende antall kunder og begrenset med tid til å hjelpe alle som benytter seg

av tilbudet, ser Myrvold nå på nye muligheter for å kunne tilby best mulig hjelp til

de som ønsker.

– Det er en voldsom etterspørsel for tiden, og jeg har ikke mulighet til å hjelpe alle

alene. Folk tar kontakt fra steder jeg ikke har hørt om engang, og da ser jeg et

behov for å ekspandere. Hovedgrunnen med dette er å få muligheten til å hjelpe

flere, og da må jeg få laget et coaching-team. Det er et steg som er med på å bygge

bedriften større og bedre.

– Har du funnet noen kandidater til teamet?

– Det er litt i startfasen enda, men ikke langt unna før det er i gang. Det er like

rundt hjørnet.

– Bygge bedriften større og sterkere– Bygge bedriften større og sterkere
Myrvold forteller at han alltid har hatt store ambisjoner, og at de endringene han

nå foretar seg er et lite skritt mot noe større.
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– Jeg har jo hatt det i tankene dette med klær, litt fordi at jeg vil styrke bedriften,

ikke alle vet hva «Myrvold Coaching» er. Det er et steg på veien for å bygge

bedriften større og sterkere. Snart skal det settes i gang noe stort, så det ligger en

spennende sommer i vente.

Videre er han klar på at gleden han får av å hjelpe andre trumfer det meste, og at

han føler han har funnet riktig arena for å dele sine erfaringer.

– Klart jeg kunne aldri hatt en annen jobb, jeg brenner for å hjelpe andre. Det er

samtidig ekstra gøy å se at så mange benytter seg av tilbudet. Jeg har alltid tenkt

at om noen andre får det til, hvorfor skal ikke jeg det. Har man lyst får man det til,

litt den samme tankegangen som med trening, avslutter 24-åringen.
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Poengdeling i øy-classico etter rødt kort
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D E B A T TD E B A T T

Bodø Nu oppfordrer leserne til  saklig debatt!Bodø Nu oppfordrer leserne til  saklig debatt!

Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove

overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
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Nedkjølingen iNedkjølingen i
boligmarkedet påvirkerboligmarkedet påvirker
eiendomsutviklerne:eiendomsutviklerne:
–– Kan føre til Kan føre til
boligmangelboligmangel

Synes du det har værtSynes du det har vært
kaldt den siste tiden?kaldt den siste tiden?
Neste uke blir det endaNeste uke blir det enda
kalderekaldere

De har jobbet sammen iDe har jobbet sammen i
34 år. Snart pensjonerer34 år. Snart pensjonerer
Svein Tore og Sea KingSvein Tore og Sea King
segseg
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