
 

Kursusforløb – oktober/november 2015                           
 

Forretningsudvikling for 
bygge- og anlægsvirksomheder    
 
 
Næstved Erhverv tilbyder et uddannelsesforløb over fire kursusdage i oktober og november 2015. 
Målgruppen er mindre og mellemstore virksomheder inden for håndværk og bygge/anlæg samt 
rådgivere – ingeniører og arkitekter. 
 
Kurset giver dig den viden og de værktøjer, der skal til for at udvikle din virksomhed og øge 
omsætningen. 
 
Kurset er sammensat af en blanding af undervisning (introduktion til strategiværktøjer), diskussion 
og gæsteoplæg af virksomheder, der allerede har gennemført en succesfuld forretningsudvikling. 
Derudover indgår der en hjemmeopgave for hver enkelt deltager. Når kurset er afsluttet, vil du 
således have en færdig strategi- og handlingsplan for udviklingen af din virksomhed – en plan som 
håndterer de udfordringer, der lige nu er vigtigst for din virksomhed. 
 
Underviser på kurset er Jesper Salling Nielsen fra konsulentvirksomheden Quo Vadis. Kurset 
forventes at have omkring 15 deltagere. 
 
 

Baggrund for kurset 

Målet for både din og alle andre virksomheder er at tiltrække og fastholde rentable kunder. 
Forudsætningen for at gøre det, er at du løbende følger med i forandringerne i og omkring 
virksomheden og justerer din forretningsmodel herefter. Det sikrer, at din virksomhed bliver ved 
med at være en attraktiv og konkurrencedygtig leverandør for dine kunder. 
 
Omdrejningspunktet i kurset er udviklingstrekanten – en forretningsmodel. 

 
 

Udviklingstrekanten er baseret på 
forskning af to amerikanske professorer i 
strategi og forretningsudvikling – Michael 
Treacy og Fred Wiersema. 
Deres forskning viser, at succesfulde 
virksomheder er kendetegnet ved at være 
bedre end konkurrenterne på et af 
områderne i udviklingstrekanten og lige så 
gode som konkurrenterne på begge af de 
to andre områder. 
Virksomheden kan med andre ord ikke 
nøjes med at satse på et eller to af de tre 
hovedområder. 
 
  



 
Kursusforløb 
Forløbet består af fire kursusdage med følgende indhold: 
 
Første kursusdag – 6. oktober 
 Hvorfor er forretningsudvikling vigtig? 
 Introduktion til virksomhedens forretningsmodel – udviklingstrekanten 
 Introduktion til strukturen i forretningsudvikling og skabelon for strategi og forretningsplan 
 Værktøjer til analyse af virksomhedens Produkt – det første element i forretningsmodellen  
 Introduktion til hjemmeopgave – analyse af virksomhedens produkt samt udarbejdelse af mål 

og handlingsplan 
 
Anden kursusdag – 21. oktober 
 Hjemmearbejde fra de enkelte kursusdeltagere præsenteres og diskuteres i fællesskab 
 Værktøjer til analyse af virksomhedens Produktion – det andet element i forretningsmodellen 
 Introduktion til hjemmeopgave – analyse af virksomheden produktion, mål og handlingsplan 
 
Tredje kursusdag – 4. november 
 Hjemmearbejde fra de enkelte kursusdeltagere præsenteres og diskuteres i fællesskab 
 Værktøjer til analyse af virksomhedens Salg – det tredje element i forretningsmodellen 
 Introduktion til hjemmeopgave – analyse af virksomheden salg, mål og handlingsplan 
 
Fjerde kursusdag – 18. november 
 Hjemmearbejde fra de enkelte kursusdeltagere præsenteres og diskuteres i fællesskab 
 Strategi- og handlingsplanen er færdig – hvordan sikrer vi, at det ikke bliver ved snakken? 
 Hvad er faldgruberne? 
 Hvordan sikrer vi, at alle i virksomheden bidrager til gennemførelse af planen? 
 Hvordan sikrer vi, at virksomheden i fremtiden arbejder målrettet med forretningsudvikling? 
 
Mellem både kursusdag 1 og 2, kursusdag 2 og 3 og kursusdag 3 og 4 er der mulighed for et fælles 
onlinemøde til spørgsmål og sparring om hjemmeopgaver. 
 
I programmet vil der desuden indgå tre gæsteoplæg (om henholdsvis produkt, produktion og salg) 
fra virksomheder, der kommer og fortæller om deres forretningsudvikling. 
 

 
Om underviseren – Jesper Salling Nielsen          
 

 
Jesper Salling Nielsen har 25 års erfaring fra 
byggebranchen. Han har siden 2009 været indehaver 
af konsulentvirksomheden Quo Vadis, der har 
specialiseret sig i forretningsudvikling inden for 
bygge/anlæg. Jesper Salling Nielsen er uddannet 
bygningsingeniør fra Odense Teknikum - med 
uddannelsesmæssigt supplement inden for ledelse og 
udvikling - og arbejdede i 21 år (frem til 2009) i 
forskellige stillinger i NCC – både som projekt- og 
projekteringsleder på byggepladserne og med ledelse 
og udvikling.  
 

 

 

 
 



Praktiske oplysninger 
 

 
Kursusdage      Tirsdag den 6. oktober 
      Onsdag den 21. oktober 
      Onsdag den 4. november 
      Onsdag den 18. november 
 
Tid      Alle dage klokken 8.30-16.00 
 
Sted      Hotel Kirstine 

     Købmagergade 20 
     4700 Næstved 

            
Tilmelding      Kan frem til den 18. september ske via hjemmesiden: 
      www.naestvederhverv.dk/kursus 
 

     Efter den 18. september betragtes tilmeldingen som 
     bindende, og deltagergebyret bliver faktureret 

    
Pris      4.895 kr. ekskl. moms 
 
      For deltagergebyret får du: 
 

 Fire hele kursusdage 

 Forplejning på kursusdagene (morgenmad,  
frokost, eftermiddagskage, drikkevarer) 

 Efter kurset har du en ny forretningsplan 
skræddersyet til din virksomhed 

 Tre online fællesmøder med underviseren med 
sparring om hjemmeopgaver 

 Kursusmateriale – en værktøjskasse, der 
fremadrettet kan bruges i udviklingen af din 
virksomhed 

 Netværk med andre vækstvirksomheder 
 
Forberedelse     Du skal forvente at bruge en dag på hjemmearbejde  

 forud for kursusdag 2-4, det vil sige i alt tre dages  
     forberedelse. Hjemmearbejdet drejer sig om udvikling  
     af din virksomheds strategi- og handlingsplan   
 

Kontakt       Peter Fjerring, Næstved Erhverv 
           Telefon 55 88 52 18, e-mail pfj@naestvederhverv.dk 

 

 


