EKSEKVERINGSFORLØBET

Har du lagt en målrettet plan for, hvordan din omsætning skal udvikle sig? Og ved du,
hvordan du bedst muligt eksekverer den? Få viden, værktøjer og sparring til at definere og
eksekvere din virksomheds handlingsplan.
Små greb gør en stor forskel for din omsætning og ikke
mindst din bundlinje. På eksekveringsforløbet giver du
dig selv og din virksomhed et solidt udgangspunkt, for
at handle målrettet og udvikle din virksomhed.
Vores eksperter giver dig input og værktøjer til at ud
arbejde en brugbar, skræddersyet og eksekverbar plan

SOM DELTAGER FÅR DU:

	En eksekveringsplan for din udvikling
	Tid til at finde de små handlinger, der gør den
store forskel

ud fra din virksomheds individuelle behov.

	Viden og værktøjer

Et hold af forretningsudviklere følger dig gennem

	Et forløb, der er et koncentrat af mange års

hele forløbet og giver dig sparring på, hvor du bedst

erfaringer med at vejlede virksomheder til

sætter ind. Du bliver desuden en del af et netværk

at eksekvere

med ligesindede virksomheder. I samarbejder gennem
hele forløbet og deler erfaringer.

	Sparring og netværk med andre virksomhedsledere

Ønsker du at købe rådgivning efter forløbet, ex. fra
eksterne konsulenter, så kan vi betale 50% af en

	Mulighed for tilskud til indkøb af eksperter

regning på fx 150.000 kr.

CAMP MED OVERNATNING

INDIVIDUEL PLAN

EKSEKVERING AF PLAN

Du arbejder med værktøjer
og handlinger for at lave den
gode plan og netværker med
andre ledere.

Du arbejder intensivt med
din egen plan og får sparring,
netværk og opfølgning
undervejs.

Du arbejder med værktøjerne
til at eksekvere din plan med
fokus på ledelse og håndtering
af evt. blokeringer.

2
DAGE

2
UGER

1
DAG

Startcamp

Fokus

Eksekveringscamp

Personlig 1:1 sparring
med fokus på
implementering og
igangsætning af din
eksekveringsplan.

SOM DELTAGER KAN DU EFTER EKSEKVERINGSFORLØBET SØGE TILSKUD
TIL INDKØB AF VIDEN OG RÅDGIVNING – FX 50% TILSKUD AF 150.000 KR.

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

EKSPERTERNE
Eva Steensig l Partner i Steensig Partners
Eva er forbrugerekspert og forretningsudvikler med stor erfaring i at hjælpe virksomheder og organisationer med
at navigere i forandringer. Eva er uddannet i sociolog og har arbejdet med kundebehov, strategi og udviklings
processer i mere end 20 år.

Keld Harbo l Bestyrelsesmand
Keld har solid erfaring med at rådgive virksomheder om strategi og forretningsudvikling og har siddet i lederog bestyrelsesstillinger i både danske og udenlandske virksomheder. Keld har mange års erfaring med strategi- og
bestyrelsesarbejde som konsulent og underviser på SDU.

Lars Boisen l Direktør I Performanze
Lars har mange års erfaring med ledelsesudvikling i danske virksomheder med fokus på at den øvrige organisation
performer bedre i det daglige. Lars speciale er at klæde ledere på til at eksekvere på deres mål på en konkret måde.

DU FÅR NY VIDEN INDEN FOR:
	
STRATEGIUDVIKLING
	
FORANDRINGSLEDELSE
	
KRISEKOMMUNIKATION
	
LIKVIDITETSSTYRING
	
MIKROSTRATEGISKE GREB
	
KORTLÆGNING AF ’MUST WIN BATTLES’
	
NYE FORRETNINGSMULIGHEDER

DATOER & STED

PRIS

HOLD 7:

PR. DELTAGER

28.- 29. okt.: Startcamp I Kragerup Gods

4.999 kr.

18. nov.: Eksekveringscamp I Kragerup Gods
7. dec.: 1 : 1 sparring I VKST i Sorø

KONTAKT OS
BITTEN MÜLLER

CHARLOTTE STEENGAARD

Projektleder I Erhvervshus Sjælland

Projektkonsulent I Erhvervshus Sjælland

Mobil: 2364 3357

Mobil: 6188 4633

E-mail: bmu@ehsj.dk

E-mail: cst@ehsj.dk

