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VI STYRKER DIT STRATEGISKE MINDSET 
MED EN PRAKTISK TILGANG

HVORNÅR
Masterclass’en finder sted over 3 intensive 1½ dags workshops:

24. - 25. MARTS 2020
Marketing  & 

Kommunikation

Kundens opfattede værdi ved 
nuværende løsninger – 

fokus på profitable kunder – 
sådan øges 

kundeoplevelsen af 
virksomhedens produkt, service 

og kommunikation

28 - 29. JANUAR 2020
Strategi &  

Ledelse 

Forretningsmodellen som 
effektivt ledelsesværktøj – 

organisation og 
ledelsesstruktur – eksterne 

partneres bidrag

25. - 26. FEBRUAR 2020
Innovation &  
Digitalisering 

Innovationsprocessen og 
hvordan vi styrer den –  

digitaliseringens betydning for 
virksomhedens organisation og 

marked – anvendelse af 
kundeindsigt i  

innovationsprocessen

HVORDAN
Med udgangspunkt i egne cases og i tæt dialog med coachen og de øvrige deltagere 
skaber vi et fortroligt rum, hvor du kan reflektere over mulige strategiske valg. 
Vi lægger vægt på, at al undervisning foregår med din egen virksomhed som 
omdrejningspunkt, således at du kan afprøve din nye viden med det samme.

HVEM
Ejerledere, direktører, ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i maritime 
og IT virksomheder.

www.sharefifty5.dk

COACH
Hans Eibe Sørensen  
er en af de førende 
rådgivere i forretnings-
udvikling. Han har un-
dervist i strategi og 
forretningsudvikling 
på MBA uddannelsen, 
og har samtidig stået 
bag flere startups. Med 
sin solide erfaring, 
en uformel undervis-
ningsstil og en praktisk 
tilgang formår Hans at omsætte de teore-
tiske emner til værdiskabende viden for 
deltagerne. Hans er forfatter til bogen 
”Business Development”. 

EKSPERTER
Udover Hans vil du møde dygtige og inspi-
rerende eksperter indenfor de berørte em-
ner.

PRIS
Kr. 12.000 kr. ekskl. moms per deltager, der  
dækker al undervisning, overnatning samt 
forplejning (markedsværdi ca. 36.000 kr.).

HVORFOR
Som deltager får du værktøjer og individuel sparring, som hjælper dig til at forberede, 
udvælge og ikke mindst gennemføre mulige fremtidsscenarier i din virksomhed.

LEADERSHIP MASTERCLASS – VINTER 2020

ELLER TID TIL  
FORANDRING?

BUSINESS AS USUAL –


