Kom med på
det allerførste
hold til særlig
intro-pris

Gå på opdagelse i

Din virksomheds
fremtidige
konkurrenceevne
Første trin i din fremtidsraket er et døgn med træning, fremtidstrends,
digitalisering, bæredygtighed, arbejdsmarked og ledelse.

Skal du med?
Hvornår

Hvem er det for og hvorfor deltage?

1. – 2. november 2022.
Start 1. november kl. 11
Afslutning 2. november kl. 12

Ejere, ledere og bestyrelser i mindre og mellemstore
virksomheder. Relevant for alle brancher. Et døgn for
dem, der med nysgerrighed og åbenhed har lyst til at
komme i gang – eller videre – med at skabe virksomhedens fremtidige konkurrencemæssige platform med
udgangspunkt i helt centrale dagsordener, fremtidstrends og temaer: digitalisering, bæredygtighed, arbejdsmarked og ledelse.

Hvor
Haraldskær Sinatur Hotel & Konference
Skibetvej 140, 7100 Vejle

Hvor mange
Begrænset antal deltagere og der bookes
efter først-til-mølle.

Pris
Normalpris 19.995 kr. + moms,
der dækker camp, materialer,
Særlig intropris
ophold og fuld forplejning.
til Hold 1

13.995
Særlig introduktionspris til
Hold 1 er 13.995 kr. + moms,
der dækker camp, materialer,
ophold og fuld forplejning samt en times
individuel online-opfølgning og sparring
efter campen.
Tilmelding
Via Eventbilletten: Klik her
Ved tilmelding betales et depositum på
20% af den særlige introduktionspris (kr.
2.800 + moms, i alt kr. 3.500). Du modtager herefter faktura på restbetalingen (kr.
11.195 + moms).
Foretages framelding inden 1. september
2022 refunderes din indbetaling (fratrukket et administrationsgebyr på kr. 500 +
moms). Foretages framelding efter 1. september refunderes depositum ikke, men
eventuelt indbetalt restbetaling refunderes (fratrukket et administrationsgebyr på
kr. 500 + moms). Ved framelding efter 1.
oktober 2022 refunderes din indbetaling
ikke.
Såfremt arrangementet ikke gennemføres
refunderes hele det indbetalte beløb.

kr.

I fællesskab skaber vi platformen for den enkeltes videre arbejde i egen virksomhed, men også muligheden
for at etablere et nyt og givende netværk med de øvrige deltagere. Vores håb er, at denne netværksskabelse
kan bruges til sparring og vidensdeling i arbejdet efterfølgende.

Hvordan arbejdes der?
Der arbejdes med en vekselvirkning af oplæg, drøftelser og dilemmaer – i grupper og individuelt. Hele døgnet er tænkt som både inspiration til, men ikke mindst
konkret igangsætning af arbejdet med emnerne i egen
virksomhed.

Inspiration og input du får til din kuffert
Dag 1

Dag 2

• Introduktion og rammesætning

• Refleksioner i forhold til Dag 1

• Oplæg
Trends, digitalisering, forretningsmodel

• Rammesætning for dagens arbejde

• Workshop 1
Relateret til deltagernes egne virksomheder
• Oplæg
Bæredygtighed med ESG som omdrejningspunkt
• Workshop 2
Relateret til deltagernes egne virksomheder
• Oplæg
Fremtidens arbejdsmarked og ledelse
• Workshop 3
Relateret til deltagernes egne virksomheder
• Kort opsamling på dagen og frem mod dag 2
• Middag og hygge

• I forlængelse af Dag 1 arbejdes i nye
konstellationer videre med de tre temaers
indhold og problemstillinger, fordele og
ulemper, forskelle og ligheder i forhold til
forskellige virksomheder
• Præsentation og drøftelser i plenum
• Individuelt arbejde i relation til egen
virksomhed, herunder næste skridt
• Opsamling, afrunding, evaluering og
tak for denne gang

Hvad sker der efter campen?
Efter campen får alle deltagere en times individuel
online-opfølgning og sparring.

Det vigtigste skridt
er det næste skridt
Tilmeld dig et døgn og få en
platform til at skabe din virksomheds
fremtidige konkurrenceevne

Møde dine to strategiske rejseguider

Henrik B. Sørensen er tidligere lektor i organisationsteori ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus
BSS, Aarhus Universitet. I dag er han tilknyttet både
Aarhus BSS og Ålborg Universitet samtidig med, at han
driver sin egen rådgivningsvirksomhed.

Jette Ditlev er cand.merc. i afsætning og strategi med
+30 års erfaring med ledelse og lederskab, strategisk
udvikling, internationalisering, salg og innovation. Hun
har erfaring fra både internationale koncerner, SMV’er
og start-ups, herunder ejerledede virksomheder.

Henrik er uddannet cand.merc. og ph.d. fra Handelshøjskolen i Århus, i dag Aarhus BSS. Han har hele sin
karriere beskæftiget sig med HR samt strategiske-, ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger i
både teori og praksis. Han har meget fokus på fremtidens forretningsstrategier og forretningsmodeller og
de organisationsformer, der må antages at blive særlige konkurrencedygtige på fremtidens markeder. Han
har medvirker til at forny flere virksomheders strategier og forretningsmodeller, ligesom han også har arbejdet meget med megatrends, generationsledelse og
mangfoldighed samt nye digitale teknologier og andre
trends, som påvirker virksomhederne.

Jettes passion er fremtid, forandring og forretningsudvikling, som har været omdrejningspunktet for hendes
arbejde som selvstændig siden 2005. Hun arbejder i
bestyrelser, er sparringspartner for ledelser og bestyrelser, holder foredrag og workshops – alt sammen
med fokus på at skabe bedre og mere bæredygtige forretninger, der drives med både hjerte og hjerne. Hun
har igennem årene haft udviklingsforløb med virksomheder, organisationer og ledere på alle niveauer.

Henrik er en kendt foredragsholder, ligesom han har
arbejdet med organisations- og forandringsprocesser
i både helt små og mellemstore virksomheder. Henrik
har derfor et godt indblik i de processer, der driver og
udvikler helt små og mellemstore virksomheder.

Er sideløbende ekstern lektor på SDU-Syddansk Universitet, hvor hun bl.a. underviser i ”Forandringsledelse” og ”Forretningsudvikling”, er ekstern ekspert for
EU-Kommissionen, ligesom hun i +25 år har arbejdet i
virksomheds- og organisationsbestyrelser. Hun er formand for VL-30, partner i bestyrelsesnetværket ASNET
Board og deltager i andre netværk. Anvendes jævnligt
som ekspert indenfor sit felt og er bl.a. fast klummeskribent i magasinet Erhverv+. Og så er hun i øvrigt vild
med Søren A. Kierkegaard!
ditlev-consulting.dk
jd@ditlev-consulting.dk

Spørgsmål?
Kontakt Jette Ditlev på 2530 1606 eller Henrik B. Sørensen på 6084 6759.

