
RAKETVÆKST

RAKETVÆKST UDBYDES I SAMARBEJDE MELLEM CONNECT KØGE, SOLRØD ERHVERVSSERVICE, RINGSTED  

ERHVERV OG ERHVERVSHUS SJÆLLAND SOM ET TRE DAGES FORLØB MED PLADS TIL 9-12 VIRKSOMHEDER.

Invester tre dage på at målrette din virksomhed

Vil du afprøve din virksomheds fulde potentiale? Eller er der usikkerhed om, 
hvilken retning virksomheden skal udvikle sig i fremover?  

DU FÅR VIDEN OM

 Omsætning, likviditet og bundlinje 

 Forretningsudvikling

 Kundeportefølje og marked

 Markedsføring og salg

 Medarbejdere og organisationen

 Rådgivere, sparringspartnere, bestyrelse

 Konkurrenter, leverandører og deres priser

 Mål på både kort og længere sigt

 Strategi og konkrete handlingsplaner

  Administration, lagerstyring, IT og økonomi

styring mv.

RaketVækst har igennem en årrække vist sig som et af 

landets bedste forløb, når ejerledere skal løfte deres 

forretning til næste trin.

På RaketVækst får du nemlig mulighed for at træde et 

skridt tilbage og kigge indad for at finde retningen på 

morgendagens strategier. Du får hjælp til at udtænke 

nye idéer eller opdage skjulte konkurrencemæssige 

styrker, der kan komme til at spille en afgørende rolle 

for virksomhedens fremtid.

RaketVækst er et tredages internat, hvor du både 

kommer op i helikopteren og ser på din virksom

hed med nye øjne og arbejder helt konkret med nye  

handlingsplaner. Du får undervisning og sparring fra 

Erhvervshusets forretningsudviklere og gæstende  

indlægsholdere.

Vi glæder os til at byde velkommen.



Tilmeldingsfrist:  7. februar 2022

TILMELDING OG KONTAKT

”Med RaketVækst fik jeg skilt min virksomhed ad 
og hjælp til at sætte den helt rigtigt sammen.  
Underviserne på RaketVækst har tjek på det de 
laver, og de kunne derfor give mig det skub, jeg 
havde brug for. Jeg valgte lederrollen, som var 
helt ny for mig. Under min uddannelse lærte jeg 
at blive murer, men ikke hvordan jeg skulle tænke i 

forretningsstrategier, budgetter og daglig ledelse. 
Det fik jeg så redskaber til her. RaketVækst er bare 
rigtig godt! Det er en øjenåbner – man er ikke i 
tvivl om, hvor fokusset skal være samtidig med, 
at man får en dybere indsigt i, hvad det vil sige at 
drive en virksomhed"  
– Murermester Jimmy Jacobsen

TIDLIGERE DELTAGER OM FORLØBET

   Svært ved at vinde markedsandele

   Uklar rollefordeling i virksomheden

   Usikkerhed om udviklingsretning

   Hurtig vækst som er svær at følge med strategisk

   Udfordringer i forbindelse med generationsskifte

Nils Hall Torgerse l Forretningsudvikler
Nils Hall Torgersen har arbejdet med forretningsudvikling og strategi gennem hele sin karriere. Det har 

bragt ham vidt omkring – til bl.a. Nestlé, Levi Strauss og Junckers. I tiden som salgsansvarlig har han 

præsteret omsætningsfremgange på over 40 pct. og resultatfremgange på over 60 pct. årligt.

Carsten Lindschmidt l Forretningsudvikler
Carsten Lindschmidt har mere end 20 års erfaring som leder. Han har selv været med til at starte seks 

virksomheder,og hjulpet mere end 500 virksomheder med ledelses og forretningsudvikling, herunder 

mange iværksætter virksomheder, hvor Carsten kender hverdagen og udfordringerne.

UNDERVISERE

TIDLIGERE DELTAGERES UDFORDRINGER

2. - 4. marts 2022 I Slangerupgård Hotel og Kursuscenter  I 

Elmuevej 32, 4654 Faxe Ladeplads

Kr. 4.995,- ekskl. moms pr. deltager

DATO & STED PRIS

Jes Pettersson  I  Erhvervskonsulent, Connect Køge 

Mobil: 20529404

Email: jp@connectkoege.dk


