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RaketVækst er et tredages effektivt og intensivt forløb, hvor virksomhedsejere sætter vækst og udvikling af virksomheden øverst på dagsordnen.
December er på mange måder et godt tidspunkt at runde året af i
virksomheden og for virksomhedsejere er det et oplagt tidspunkt, at give
sin virksomhed et serviceeftersyn og forme sin egen plan for udviklingen –
både på kort og lang sigt.
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På tre dage får virksomhedsejere redskaber til at styrke og målrette
forretningsstrategi, salg og markedsføring. De udarbejder handlingsplaner
med afsæt i egen virksomhed, som gør dem i stand til at gå hjem og sætte
endnu skarpere fokus på vækst.
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En af de absolutte styrker ved RaketVækst er, at deltagerne bliver tilbudt
opfølgningsmøder og netværk med de andre deltagere efter forløbet.
Vækstforløbet finder sted den 17.- 19. december 2014 på Stevns Klint
Strandpension.

RaketVækst for etablerede virksomheder
RaketVækst henvender sig til små og mellemstore virksomheder– både
dem der er godt på vej og dem som trænger til et skub i den rigtige retning.
Under forløbet kommer deltagerne nemlig rundt om alle de
problemstillinger, de står med. Det kan være af den kritiske slags, eller når
der er god drift i virksomheden, og ejeren bliver i tvivl om, hvilken retning
virksomheden skal tage. ”Skal vi skifte leverandør, angribe nye markeder?
Eller skal vi outsource og afskedige medarbejdere?”
På Raketvækstforløbet bliver boldene med muligheder kastet op i luften,
og deltagerne får kvalificeret hjælp til, hvilke af dem der skal gribes, og
hvilke som ikke er værd at holde fast i.
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”RaketVækst giver virksomhedsejerne nogle vigtige input i forhold til driften
og udviklingen af deres virksomhed, fordi de her får en mulighed for at
komme hele vejen rundt om deres strategi. Noget som der ofte ikke er tid
til i en travl hverdag. Vi er godt klar over, at det kan være svært for de
fleste at hive tre dage ud af kalenderen, men tilbagemeldingerne fra
tidligere deltagere fortæller, at det er investeringen værd. Det viser sig
nemlig, at alle har opnået målbare resultater på de områder, hvor de
ønskede at skabe vækst”, fortæller Lisbeth Eichen, konsulent hos Ringsted
Kommune, Erhverv.

Forløb
Under forløbet arbejder deltagerne individuelt og i grupper med
udgangspunkt i egne strategier. De deler ud af deres erfaringer, som
bruges til indbyrdes inspiration og undervejs åbnes for en dialog om
professionelle bestyrelser og brug af sociale medier i markedsføringen.
Nils Hall Torgersen fra Væksthus Sjælland står for undervisningen.
Nils Hall Torgersen har mange års erfaring med at guide
virksomhedsledere til at finde ind til kernen af virksomheden for at målrette
deres strategi og dermed øge salget.
Ringsted Erhverv og Køge Erhvervsservice udbyder i samarbejde med
Væksthus Sjælland RaketVækst til virksomheder i begge kommuner.
Få mere information om RaketVækst på www.ringsted.dk/erhverv eller
kontakt Lisbeth Eichen, erhvervskonsulent i Ringsted Erhverv, tlf.: 40 64 73
40 E-mail: lei@ringsted.dk
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