
HAR DIN VIRKSOMHED BRUG FOR AT FÅ EKSEKVERET HURTIGERE OG BEDRE
PÅ JERES FORRETNINGSUDVIKLENDE PROJEKTER?

Det er en kendt udfordring for mange små- og mellemstore
virksomheder, at den daglige drift fylder så meget, at udviklingen af
forretningen ofte bliver skubbet i baggrunden på grund af travlhed.
Eksekveringen af de forretningsudviklende tiltag, der skal flytte
virksomheden til næste niveau, bliver ofte en øm tå, som ‘vi da også
snart burde få gjort noget ved’. Virksomhedens forretningsudvikling
bliver noget der lejlighedsvist støves af eller ligefrem opfindes til
lejligheden, når ledelsen skal mødes med virksomhedens ejer(e) eller
bestyrelse.

At ovenstående er situationen mange steder skyldes hverken
manglende vilje eller evner til at få tingene gjort. Det er som oftest et
udslag af mangel på ressourcer, samt en bevidst opprioritering af
kunderelaterede udfordringer i driften. Herudover hviler ansvaret for
implementeringen af de forretningsudviklende tiltag oftest hos nogle
få nøglepersoner, med masser af energi og lyst til at udvikle sig selv
og virksomheden, men som i praksis sjældent får mulighed for at
prioritere den nødvendige tid, der skal til for at forme og drive
projekterne i mål.

Med en struktureret tilgang til forretningudvikling vil mange
virksomheder opleve, at det, at udvikle forretningen, bliver en
naturlig del af arbejdsrytmen, hvor flere medarbejdere får mulighed
og lyst til at bidrage til projekterne.

Med ‘struktureret forretningsudvikling’ som en service får du konkretiseret
dine forretningsudviklende tiltag og sat implementeringen samt opfølgningen
på dine tiltag i system. Det betyder, at virksomhedens ledelse kan fokusere
på en værdiskabende dialog om fremdriften i implementeringen, samt hvad
der eventuelt skal justeres i planerne for at komme i mål. Samtidig slipper
virksomhedens nøgleressourcer for besværet med at forme og drive
projekterne i mål, men kan fokusere på at bidrage med input og idéer i
projekterne.

Med ‘Struktureret forretningsudvikling’ kan du bl.a. få:

 Omsat ‘overskrifterne’ i jeres strategi eller forretningsplan til konkrete
og implementerbare forretningsudviklende projekter

 Prioriteret og ansvarsfordelt porteføljen af forretningsudviklende
projekter

 Implementeret en proces og et framework til løbende opfølgning og
statusrapportering på jeres projekter

 En procesejer som holder statusprocessen kørende og sikrer løbende
udarbejdelse af statusrapport samt facilitering af statusgennemgang med
ledelsen

 En projektleder der får ansvar for at drive et eller flere af de
forretningsudviklende projekter i mål
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