Er din
virksomhed
klædt på
til at møde
fremtidige
udfordringer?
Bestil et én dags tjek hos Bøgetorp

Strategitjek
I en travl hverdag er det svært at finde tid til at hæve sig i helikopterperspektiv og stille virksomheden de rigtige spørgsmål.
• Hvordan går det egentlig?
• Er virksomheden på rette kurs i forhold til kunder og bestyrelse?
• Arbejder alle i virksomheden i samme retning mod samme mål?
• Arbejder vi proaktivt med at skabe virksomhedens fremtid?
Med en systematisk gennemgang af virksomhedens situation og af virksomhedens muligheder og trusler vil I vide præcis, hvilke indsatser der skal
arbejdes med. En stærk virksomhed kender sine styrker og begrænsninger,
prioriterer sine ressourcer i forhold til det og forsøger at forudse forskellige
situationer.
Hvornår har I sidst givet jeres virksomhed et serviceeftersyn?

Bøgetorps metode kort fortalt
SE = Så faktuelt som muligt.
TÆNK = Vurder betydningen af fakta.
PLAN = Hvad og Hvordan gør vi?
UDFØR = Gør det!
SE = Hvordan gik det så?
Vigtigt at ledelse og medarbejdere får et fælles billede: Konsensus.

Bestil et én dags tjek hos Bøgetorp
Konsulenthuset Bøgetorp tilbyder at lave en strategidag sammen med
virksomheden, hvor vi arbejder med centrale nøgletal og problemstillinger i
workshops.
Ledelsen og udvalgte medarbejdere får en hjemmeopgave inden strategidagen. Det vil være tilbagemeldingerne på denne opgave, der bliver
udgangspunkt for strategidagen, som Bøgetorp står for.
Bøgetorp udarbejder på baggrund af dagen:
• En oversigt over de muligheder og trusler, virksomheden står overfor.
• Bemærkninger om særlige opmærksomhedspunkter.
• En liste over de væsentligste udviklingstiltag, virksomheden bør arbejde
med for at nå sine mål.

Virksomhedens overordnede strategi og handlingsplan
Hvis I ønsker at arbejde med hele forretningen og sikre jer, at I har en overordnet strategi, der binder alle ender sammen, hjælper Bøgetorp jer gerne
videre med en strategiproces.
En sådan proces vil involvere alle nøglemedarbejdere i virksomheden,
kunderne, leverandørerne og bestyrelsen og ender ud i en overordnet
strategi med vision, mission, værdier, strategiske indsatser og en konkret
handleplan.
Udviklingen af jeres overordnede strategi strækker sig over 1-2 måneder,
hvor Bøgetorp interviewer relevante interessenter, analyserer nøgletal og
laver workshops. Efterfølgende står virksomheden med:
• En samlet plan for virksomhedens vision, mission, værdier og
strategiske indsatsområder.
• En udvidet situationsanalyse, herunder SWOT.
• En helt konkret handleplan for de indsatser, der skal arbejdes
videre med.

Hvad får I ud af det?
• Når I sætter fokus på virksomhedens strategi, forbereder I jer bevidst
og systematisk på at tackle fremtidens udfordringer.
• I får sikret, at virksomheden arbejder med de rigtige ting. Strategi er at
vælge fra, vælge til og sætte retning for at nå mål.
• Sammen med organisationen får I et fælles billede og en samlet plan,
der er grundlaget for alle øvrige initiativer, som virksomheden iværksætter.
• I får overblik over virksomhedens styrker og svagheder, og derved det
bedste grundlag for at udnytte styrker og afdække svagheder.
• I sikrer, at virksomhedens fremtid hviler på gennemarbejdede analyser
og ikke på fornemmelser og antagelser.

Referencer efter aftale
Bøgetorp har med succes løst mange opgaver
for mellemstore virksomheder i lokalområdet,
primært indenfor B2B.

Bøgetorp. Hvem er vi?
Bøgetorp er et partnerejet konsulenthus, stiftet i 2002. Vi har et fast team
af konsulenter, som alt efter behov suppleres med ekstra ressourcer.
Bøgetorp er beliggende i Billund, i LEGO Gruppens tidligere HQ, Legoland
Conference Centre.
Bøgetorp dækker et bredt spektrum af kompetencer herunder strategi,
udvikling, rekruttering, interim ledelse samt fundraising.
Vores konsulentteam består af konsulenter med et bredt kompetencefelt, hvoraf de fleste har erfaring med topledelse i både internationale og
danske virksomheder.

Hvad siger kunderne?
”Vi har med succes brugt Bøgetorp til at udvikle en ny og stærk strategi for
vores virksomhed. Bøgetorp arbejder enkelt, effektivt og med begge ben
på jorden”
Peter Laugesen, CEO, Arctiko A/S
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