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Strategiforløbet skaber fremdrift, 

sammenhæng og vækst i din virksomhed

Konsulenthuset dan B mortensen er ekspert i organisations- 
og ledelsesudvikling og i implementering af strategiske 
forretningsprocesser. 

Når du vælger dan B mortensen, kan du være sikker på at 
møde konsulenter, der giver dig erfarent og kvalifi ceret 

med- og modspil. 



Vækst1000®

Du har strategisk ledelsesansvar og 
interesse i at skabe fremdrift og vækst 
i virksomheden både nu og i frem-
tiden. Det kræver en aktiv indsats. 
Spørgsmålet er ikke, om du tør ud- 
fordre forretningsstrategien. 
Spørgsmålet er: Tør du lade være?

Vækst fra dag 1
Vækst1000® er et dynamisk forløb, der 
skaber målrettet forretningsudvikling
for mindre og mellemstore virksom-
heder. Konceptet dækker et forløb 
på 1000 dage, hvor ledergrupper fra 
3 virksomheder går sammen med en 
konsulent om at skabe vækst allerede 
fra dag 1. 

Navigér strategisk
På 1000 dage kommer du gennem 
et forløb, der navigerer mellem din 
virksomheds marked, strategi, kultur 
og lederskab. Opgaven er at skabe 
sammenhæng, og målet er nytænk- 
ning, værdiskabelse og vækst.

Kend dit farvand
Som en del af Vækst1000® indgår 
Deloitte VærdiGenerator®. Det 
betyder, at konsulenter fra Deloitte 
sammenligner jeres økonomiske data 
med konkurrenternes tilgængelige 
data. Konsulenterne bruger disse til 
at vurdere jeres forretningsmæssige 
muligheder og evne til at skabe værdi.

Dyk ned under overfladen 
Vækst1000® hjælper dig med at udvikle 
en sammenhængende 3-årig strategi 
og med at begynde implementeringen. 
Forløbet er inddelt i 5 moduler, der 
strækker sig over 18 måneder. På 
hvert modul dykker vi ned i udvalgte 
emner, og du får opbygget et solidt og 
helhedsorienteret beredskab for dig og 
din virksomhed.

Brug energien
Din indsats og energi mellem modu-
lerne er helt afgørende for at skabe 
fremdrift og kompetencemæssig 
udvikling af din organisation under 
forløbet. 

Bliv udfordret
Sparring mellem din ledergruppe og to 
andre ledelser er en bærende del af 
konceptet. Fordelen ved den tvær-
faglige dialog er, at den udfordrer 
beslutninger og åbner for større forret-
ningsmæssigt potentiale.

Pris
Prisen for hele forløbet er kr. 139.000 
ekskl. moms pr. virksomhed (to perso-
ner). Prisen inkluderer alle konsulent-
honorarer, analyse og arbejdsmateri- 
aler, bespisning og overnatninger 
(nærmere specificeret på hvert enkelt 
modul).

Kontakt os gerne for yderligere  
information, eller se mere på:  
www.danbmortensen.dk.
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Deloitte  
VærDiGeNerator® 

Som afsæt for strategiarbejdet 
tegner konsulenter fra Deloitte 
et billede af din virksomheds 
evne til at skabe værdi.

 
situatioN oG BehoV

Vi fokuserer på virksomhedens 
forretningsgrundlag, marked og 
kunder og vurderer styrker og 
muligheder.

Kultur, orGaNisatioN  
oG leDersKaB

Vi fokuserer på virksomheds-
kultur som forretningsdriver og 
skaber overblik over lederskabets 
indsats i organisationen.

 
oPfølGNiNG

Vi ser på, hvordan det er 
gået med at navigere i den 
nye strategiske virkelighed.

 
imPlemeNteriNG 

Vi fokuserer på ledelsens ansvar 
samt muligheder og faldgruber i 
implementeringen.

MODul 1 MODul 2 MODul 3 MODul 4 MODul 5


