PRESSEMEDDELELSE

RaketVækst – vejen til vækst og udvikling
Dato: 28. marts 2017

Ringsted Erhverv og Væksthus Sjælland inviterer til et kort
introduktionsmøde om, hvad et RaketVækst forløb kan gøre for udviklingen
af din virksomhed

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og

Ringsted Erhverv har fokus på vækstmuligheder for virksomheder i kommunen og
tilbyder løbende sparring og arrangementer. RaketVækst er et 3-dages effektivt og
intensivt forløb, hvor virksomhedsejere sætter vækst og udvikling af virksomheden
øverst på dagsordenen. Virksomhedsejere, som tidligere har deltaget på forløbet,
har oplevet vækstrater på mere end 30 %.

Kommunikationscenter
Erhverv
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00

Tidligere deltager på RaketVækst Allan Daugaard fra Arkhus Bygningsrådgivning
A/S og leder af RaketVækst forløbet, Søren Mikkelsen fra Væksthus Sjælland, vil
give eksempler på, hvordan man som virksomhedsejer kan få lagt en klar strategi,
som giver resultater direkte på bundlinjen.

Mail.: LEI@RINGSTED.DK
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

Allan Daugaard udtaler om sit udbytte:
”Mit udbytte på RaketVækst har været stort. Øvelsen har gået på, at jeg skal
trækkes væk fra produktionen uden at miste relationen til kunderne og det at have
fingeren på pulsen i de igangværende projekter. Jeg skal bruge tid på vigtige ting,
som ikke haster, men som styrker virksomheden på den lange bane.
Det går godt med at implementere strategierne fra RaketVækst. Jeg fakturerer
ikke længere al min tid, og jeg har næsten ingen sager tilbage, hvor jeg selv er
ansvarlig byggeleder. Men jeg er med på sidelinjen og sikrer, at vi fortsat leverer
varen til kunderne.
Selvom jeg stort set er trukket ud af produktionen, har vi alligevel haft en vækst i
januar måned på 8 %, og vi har ansat 2 nye projektledere.”
På informationsmødet vil der også være mulighed for at få faglig sparring samt
netværke med andre virksomhedsejere.

Tilmelding
Informationsmødet finder sted den 5. april 2017 kl. 16.00-17.30 på Den Kreative
Matrikel, Garnisonen 38, 4100 Ringsted, lokale Generalen 1. sal.
Tilmelding til informationsmøde på www.ringsted.nemtilmeld.dk senest den 2.
april.
Se mere om RaketVækst på www.ringsted.dk/raketvaekst .
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Hvis du er interesseret i arrangementet, eller har lyst til at høre mere om, hvad
Ringsted Erhverv kan gøre for dig, så kan du rette henvendelse til:
Lisbeth Eichen, Erhvervskonsulent i Ringsted Kommune,
tlf.: 40 64 73 40, mail: lei@ringsted.dk

Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Lisbeth Eichen, Erhvervskonsulent i Ringsted Kommune,
tlf.: 40 64 73 40, mail: lei@ringsted.dk
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