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INVITATION  

Spændende gå-hjem-møde for ejerledere og direktører, der gerne vil vide mere 
om, hvordan man kan udvikle sin virksomhed ved at arbejde mere strategisk 

Tirsdag den 25.september 2018, kl. 16.30 – 18.00 
Afholdes på Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2350 København SV 

 

Strategi handler grundlæggende om at afklare, hvordan man løfter virksomheden op på næste niveau. 
Og om, hvordan den kan skabe yderligere værdi for kunderne og for virksomheden selv. 

Alle virksomheder bør have en strategi. Uanset størrelse. Så man véd, i hvilken retning virksomheden 
skal udvikle sig. Så man véd, hvorfra kunderne, væksten og indtjeningen skal komme. Og så man véd, 
hvordan man skal prioritere sine ressourcer, tid og energi rigtigt. Selv når det går godt, bør man have en 
strategi. For at sikre, at den gode udvikling fortsætter. 
 

Programmet ser således ud: 

16.30 – 16.35 Velkomst m/kaffe og kage 

16.35 – 17.00 Tre “hurtige” som du som ejerleder bør overveje 

17.00 – 17.45 Sæt tempo på væksten – med strategien som motor v/ Henrik Specht 

§ Derfor bør alle virksomheder have en strategi  

§ At lave en strategi er ikke det samme som at have en strategi 

§ Når det går godt, og når det gå galt – gode råd og typiske faldgruber 

§ Styrk implementeringen og få frigivet tid, ressourcer og energi 

§ Hvordan kommer man i gang? 

§ Hvad kan vi hjælpe med? 

17.45 – 18.00 Afslutning 

 
Send din tilmelding til Tina Andersen tan@ttrevision.dk senest den 19. september 2018. Skriv venligst 
navn på deltager og virksomhedens navn. I er velkomne til at deltage flere fra samme virksomhed. 
 
GÅ-HJEM-MØDET ER GRATIS 

 
Kort om indlægsholder:  
Henrik Specht er direktør i konsulentvirksomheden Keypoint, som yder rådgivning og sparring til 
virksomheder, der ønsker at udarbejde og realisere en sammenhængende strategi. Han har i 14 år 
arbejdet som virksomhedsrådgiver for både mindre, mellemstore og store virksomheder i Danmark og 
udlandet. Henriks engagerede og jordnære tilgang til strategi og eksekvering har gjort ham til en 
efterspurgt foredragsholder og rådgiver i private virksomheder. 
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