
DET MED SMÅT:

Det lyder måske for godt til at være sandt. Men det 
koster ikke noget at indgå i et sparringsforløb med en 
erfaren Business Advisor. 

Der er ingen klausuler eller noget med småt, som virksom
heden kan blive hængt op på.

Vi forventer, at virksomheden engagerer sig og afsætter 
tid og kræfter til at opnå de aftalte mål.

Vi spilder ikke hinandens tid  
– vi skaber vækst sammen! 

TØR DU  SKABE 
VÆKST I DIN 
 VIRKSOMHED?

VEJEN TIL SUCCES STARTER HER:

Læs mere om NEXT LEVEL  på vores hjemmeside:

www.fynskerhverv.dk

Eller kontakt

Lolle H. Schierff 
tlf. 29 12 14 40 – lhs@fynskerhverv.dk

Vi har ikke et skræddersyet projekt,  
som alle virksomheder skal passe ind i.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte 
 virksomheds specifikke vækstmål  

og  udfordringer – Hver gang!

Der er fuld fortrolighed mellem  
parterne, og der skrives under på  

gensidige fortrolighedsdokumenter  
– inden opstart af samarbejdet.

” Mennesker er forskellige, virk
somheder er forskellige og løsninger er 
forskellige. Fanden tage regeltyranni, 

der lægges ned over en virksomhed.

” Bestyrelsesformand  Michael Pram Rasmussen  
– Berlingske Business



NEXT LEVEL – DIN GENVEJ TIL:

• Øget indtjening 

• Øget beskæftigelse

• Netværk med øvrige ejerledere

• Forretningsudvikling 

• Nye tiltag i virksomhede

• Øget konkurrencekraft

• Professionaliseret organisation

• Professionel bestyrelse/Advisory board

• Innovation 

•  Eksport

GRIB MULIGHEDEN NU!

– Tag dygtige og erfarne erhvervsleder med på råd.

Vi trækker på det store netværk af aktive og succesfulde 
erhvervsledere, vi har lokalt og nationalt. 

Vi udvælger og matcher nogle få kandidater, der har 
netop de kompetencer, kontakter, netværk og erfaringer, 
der kan skabe værdi for dig og din virksomhed på rejsen 
imod jeres vækstmål.

Vi kalder dem Business Advisors, fordi de fungerer som 
sparringspartnere og rådgivere for dig.  De har prøvet 
meget af det selv, og har derfor en stor forståelse for 
dine udfordringer, men også den nødvendige erfaring 
og indsigt til at hjælpe dig i mål. 

En Business Advisor udfører ikke driftsopgaver i virksom
heden, men rådgiver ud fra egne erfaringer og specifikke 
kompetencer, målrettet virksomhedens behov.

VIL DU MED OP PÅ NEXT LEVEL?

Du sætter vækstmålene – og du får en værdifuld sparrings
partner med på rejsen. Sådan kommer din virksomhed 
op på NEXT LEVEL – og godt klædt på til fremtidens 
udfordringer.

Tilbuddet gælder fynske ejerledede virksomheder uden 
professionel bestyrelse, der ønsker at udvikle virksom
heden, skabe øget vækst og udvide medarbejderstaben 
samt forberede til etablering af bestyrelse.  

PRIS:

• Gratis for medlemmer af Fynsk Erhverv

• Øvrige kr. 12.000,




