VÆKSTLEDELSE
TEMA –WORKSHOP
Den 8. november kl. 8.30 -17.00
Sted: Aalborg. (Nærmere oplysninger følger)

På denne spændende dag vil du og ledergruppen blive introduceret til
filosofien bag Vækstledelse og I vil få konkrete værktøjer til det videre
arbejde hjemme i virksomheden.
Jesper J. Elling er en af
verdens førende
eksperter inden for
rådgivning om profitabel
vækst.
Han har rådgivet danske
og udenlandske
virksomheder gennem
mere end 20 år.
I de sidste 10 år har han
viet al sin tid og passion
til at hjælpe topledere
med at skabe dramatisk
vækst i deres
virksomheders
økonomiske resultater.
I Danmark har Jesper
arbejdet succesfuldt med
alt fra C20 virksomheder
til mindre ejerledede
virksomheder.
Jesper er kendt for sine
tårnhøje ambitioner, en
kompromisløs attitude og
ekstremt effektive
ledelsesværktøjer inden
for Vækstledelse.
Jesper er forfatter til 5
bøger inkl. bestseller
bogen Vækstledelse.

Program
1. Hvorfor er vækst afgørende for din virksomhed?
2. Fra den brændende platform til den brændende ambition
3. Vækst handler alene om ledelse
4. Det ambitiøse mål som ledelsesværktøj
5. Strategimodel målrettet lønsom vækst
6. Den vækstskabende ledergruppe
7. Etablering af vækstkultur
8. Opfølgning og ledelsesmæssig support
9. Selv-evaluering
10. Opsamling
Under hvert af punkterne, får hver enkelt/ledergruppe tid og mulighed for
at oversætte det præsenterede til egen virkelighed.
Tilmeld dig selv eller hele ledergruppen, til denne spændende dag med
Danmarks førende ekspert i vækstledelse Jesper Elling, der også var en af
talerne på HR & Ledelsesdagen 2017 i Aalborg. Hvor han efterfølgende fik den
bedste evaluering af deltagerne ift til samtlige talere
Prisen for deltagelse pr. person er kr. 1.950,00 ekskl. moms. Ved tilmelding af
mere end 3 deltagere fra samme virksomhed er prisen kr. 1.500,00 pr.
deltager ekskl. moms
I forbindelse med tilmeldingen anbefaler vi, at deltagerne bestiller Jesper
Ellings seneste bog Vækstledelse. Normal pris kr. 290,00 plus moms og
forsendelse. Specialpris kr. 250,00 plus moms og forsendelse.
Ved tilmeldingen inden den 1. juli 2017 modtager deltagerne bogen uden
beregning på dagen.
Tilmelding til: suh@nextwork.dk senest d. 15. oktober. Din tilmelding er
bindende.

