STRATEGIFORLØB
SKRÆDDERSYET TIL DIN
PRODUKTIONSVIRKSOMHED

Den rigtige strategi giver bedre
konkurrencekraft, toplinje og bundlinje
– og ro i maven.

Vores strategiforløb tager altid udgangspunkt
i din virksomheds konkrete behov og skaber
fokus på, hvad der styrker de menneskelige,
strategiske og operationelle processer i
gennem forløbet.
Dansk Produktions Univers
har kørt strategiforløb for flere
produktionsvirksomheder, indenfor flere
forskellige strategiske områder.
De anvendte udviklingsmodeller, metoder og
tilgange er alle bygget på et solidt grundlag af
erfaringer og faktuel viden.
Igennem forløbet er der løbende fokus på de
tre grundlæggende hovedkomponenter: Den
menneskelige proces, Den strategiske proces
og den operationelle proces.
Det vigtigste er, at der er et konstant fokus på,
hvad der virker for dig og din virksomhed.
Metoder og værktøjer, som bruges i forløbet,
er udvalgt og tilpasset din virksomheds
konkrete behov.

VI TAGER UDGANGSPUNKT I
EN FIRETRINS-MODEL:
RIGETS TILSTAND

Du skal vide, hvor du er.

RETNING

Hvor du vil hen.

PRIORITERING

Hvad er vigtigt for dig.

EKSEKVERING

Du skal være klar til at starte
på forandringen fra i morgen.
I fællesskab definerer vi: Hvor dyb skal
foranalysen være, hvor mange workshops er
der brug for, hvem skal deltage, skal der laves
personprofiler, hvordan skal processen sikre
fremdrift - og meget mere…

STRATEGIFORLØB
SKRÆDDERSYET TIL DIN
PRODUKTIONSVIRKSOMHED
Eksempler på en række strategiforløb gennemført
med produktionsvirksomheder.
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1 UGE
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1
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1

SE VIRKSOMHED
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1 time
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INTERVIEW
PERSONPROFILER
HJEMMEARBEJDE
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DOKUMENTATION
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KONTAKT:
Claus Højgaard
Chefkonsulent
2625 0217
ch@dkpu.dk
dkpu.dk

1 time
pr. deltager
Foto

DKK 25.000

UDVIKLINGSDAGENE+

Ja
3 MÅNEDER
4
1
1 time
1 time
pr. deltager
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Foto + enkelt
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DKK 100.000

STRATEGI

Ja
6 MÅNEDER
6
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STRATEGI+
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Komplet

DKK 250.000

