Forretningsudvikling

Hvad er det og hvordan fungerer det?
En undersøgelse om samspillet mellem
forretning og mennesker.

Indhold:
Undersøgelsens formål og baggrund.
Hvad kan forretningsudvikling være?
På hvilke områder ønskes der mere udvikling i virksomhederne?
Vi stiller skarpt på disse fire:
Bygge- og anlægsvirksomheder.
Engroshandel- og detailhandelsvirksomheder.
IT virksomheder.
Rådgivningsvirksomheder.
Hvor søger virksomhederne sparring til forretningsudvikling?
Hvordan kommer jeres virksomhed videre med
forretningsudvikling?
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Undersøgelsens formål
er nye dialoger
Konsulenthuset Sylvest+ har undersøgt hvad danske virksomhedsejere, ledere og medarbejdere
forbinder med forretningsudvikling. Vores ambition er, på baggrund af disse forskellige input, at vise
nogle af de nuancer som betegnelsen forretningsudvikling dækker over og komme med argumenter for,
at forretningsudvikling bør prioriteres. Dermed lægger vi op til nye dialoger om, hvordan vi hver især
forstår og definerer forretningsudvikling, samt hvordan der arbejdes med dette i virksomhederne.
Vi vil samtidig udlede nogle fælles træk, som gør sig gældende på tværs af brancher. Vi opfordrer til at
bruge refleksionsspørgsmålene under hvert afsnit i en efterfølgende dialog om forretningsudvikling i
jeres virksomhed.
Du ønskes god læselyst
Danny Thøgersen, Sylvest+

Vi er overbeviste om, at forretningsudvikling IKKE sker af sig selv
Succesfuld forretningsudvikling planlægges og eksekveres af mennesker. At lykkes med forretningsudvikling kræver derfor involvering og handling af mennesker. Disse to pointer gjorde os nysgerrig på,
hvad virksomheder forbinder med forretningsudvikling og ligeså vigtigt, hvordan de reelt arbejder med
dette. Hos Sylvest+ forstår vi forretningsudvikling som mere end et økonomisk initiativ. Ud fra egne
oplevelser kunne det eksempelvis være, at ejere, ledere og medarbejdere:

(1)

Handler på en måde, som bidrager til at indfri den nye virksomhedsstrategi eller anvender nye digitale muligheder.

(2)

Forstår egen rolle i at bidrage til øget produktivitet, effektivitet og
udvikling i virksomheden.

I begge tilfælde er det en menneskelig faktor, der bidrager til succesfuld forretningsudvikling, hvor
mennesker netop forstår deres rolle, ansvar og gør noget, som understøtter den retning virksomheden
sigter mod.
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Baggrund
Undersøgelsen tager udgangspunkt i data fra en spørgeskemaundersøgelse distribueret via LinkedIn i
februar 2018, som resulterede i 76 besvarelser. Vi har valgt at fokusere på forretningsudvikling i private
virksomheder, hvormed vi har frasorteret 10 besvarelser givet af deltagere, der arbejder inden for den
offentlige sektor eller er jobsøgende. Undersøgelsen tager hermed udgangspunkt i 66 besvarelser
fordelt på 11 virksomhedsejere, 23 ledere og 32 medarbejdere fra private virksomheder. De 66 personer
har alle gennemført spørgeskemaundersøgelsen, hvorved de har bidraget med deres perspektiv på
forretningsudvikling og hvilke områder, de ønsker mere udvikling i virksomhederne.
Brancheinddelingen er sket i henhold til Danmarks Statistiks 17 hovedinddelinger1. For at omfatte
alle besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen er der tilføjet en branchekategori kaldet ”Rådgivningsvirksomhed”. Besvarelserne fordeler sig på følgende 12 brancher:

Tabel 1

Antal

Procent

Virksomhedsejere

11

17 %

Ledere

23

35 %

Medarbejdere

32

48 %

I alt

66 besvarelser

100 %

1 Dansk Branchekode DB07 2015:15, udgivet af Danmarks Statistik (www.dst.dk/db07).

2

Hvad kan forretningsudvikling
være?
For at blive klogere på hvad der forbindes med forretningsudvikling, blev deltagerne i undersøgelsen
spurgt om hvilke områder, de anser som vigtigst i forbindelse med forretningsudvikling. Hver deltager
kunne give op til 5 svar fordelt på de 17 områder, som er angivet i nedenstående oversigt:

Tabel 2

Højeste score

2. Højeste score 3. Højeste score 4. Højeste score 5. Højeste score

Område af
forretningsudvikling

Medarbejderudvikling

Motivation og
Engagement

Innovation

Digitalisering og Ledelsesdataanvendelse udvikling

Det fremgår i tabel 2 at medarbejderudvikling er et område, som 47 ud af 66 deltagere (71%) ser som
vigtigt i forbindelse med forretningsudvikling i virksomhederne. Medarbejderudvikling er altså det samlet
set højest prioriterede område i forbindelse med forretningsudvikling. Den 2. højeste score med 46% er
motivation og engagement. Den 3. og 4. højeste score er innovation med 42% samt digitalisering og
dataanvendelse med 41%. Med 39% bliver ledelsesudvikling deltagernes 5. højeste prioritering.
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Dette indikerer, at når der arbejdes med forretningsudvikling i danske virksomheder, så er det vigtigt
at prioritere den menneskelige faktor i form af medarbejderudvikling, motivation og engagement samt
innovation og ledelsesudvikling. Det er disse menneskelige faktorer, der skal understøtte digitalisering
og dataanvendelse i hverdagen samt at forretningsstrategier indfries i virksomhederne.

Refleksion
•
•
•

Hvordan italesætter og arbejder I med forretningsudvikling i jeres virksomhed?
Prioriteres medarbejder- og ledelsesudvikling nok i jeres virksomhed?
Får innovation nok opmærksomhed i jeres virksomhed?

Noter
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På hvilke områder ønskes mere
udvikling i virksomhederne?
I undersøgelsen spurgte vi ligeledes deltagerne om, inden for hvilke områder de i øjeblikket ønsker
mere udvikling i virksomhederne. Hver deltager kunne give op til 5 svar fordelt på de 17 områder, som er
angivet i nedenstående diagram:

Tabel 3

Højeste score

2. Højeste score 3. Højeste score 4. Højeste score 5. Højeste score

Område hvor
der ønskes
mere udvikling

Medarbejderudvikling

Ledelsesudvikling

Kommunikation

Innovation

Motivation og
Engagement

Det fremgår i tabel 3, at medarbejderudvikling med 48% er det deltagerne scorer højest i forhold til,
hvilke områder der i øjeblikket efterspørges mere udvikling. Ledelsesudvikling scorer 2. højest med
36% af deltagerne som efterspørger mere ledelsesudvikling i virksomhederne. Det område, som opnår
den 3. højeste score med 33% er bedre kommunikation. Den 4. højeste score er innovation, hvor 30%
af deltagerne ønsker mere innovation i virksomhederne. Den 5. højeste score med 27% er motivation og
engagement.
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De 5 områder, hvor der ønskes mere udvikling i virksomhederne, bliver en reminder om vigtigheden af den
menneskelige faktor i forretningsudvikling. Deltagerne efterspørger fortsat mere medarbejderudvikling
samt ledelsesudvikling. Der efterspørges også bedre kommunikation i virksomhederne, hvilket kan
indikere behovet for koordination og et godt samarbejde på tværs i virksomhederne. Ønsket om mere
innovation kan også indikere behovet for nytænkning i forhold til et stigende udviklingstempo på tværs
af brancher.

Refleksion:
•
•
•

Hvornår har I sidst spurgt, hvad jeres ledere og medarbejdere ønsker mere af i arbejdslivet?
Er både ledere og medarbejdere i jeres virksomhed bevidste om, at dialog om ønsker og
ambitioner for personlig udvikling er et fælles ansvar?
Er I gode nok til at kommunikere i jeres virksomhed?

Noter
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Vi stiller skarpt på disse fire
brancher
I det følgende stiller vi skarpt på de fire brancher som vi har modtaget flest besvarelser fra. Dette
gør vi for at se om der er forskel på hvad der forbindes med forretningsudvikling i henholdsvis:
Bygge- og anlægsvirksomheder, IT virksomheder, engroshandel- og detailhandelsvirksomheder samt
rådgivningsvirksomheder. Undersøgelsen behandler hver branche separat og afslutningsvis laves der en
sammenligning af brancherne.

Bygge- og Anlægningsvirksomheder
Hvem har svaret: 8 ud af de 66 besvarelser var fra bygge- og anlægsvirksomheder, fordelt på 1
virksomhedsejer, 4 ledere og 3 medarbejdere. I undersøgelsen spurgte vi ind til, hvilke områder der er
vigtigst inden for forretningsudvikling. Besvarelserne fra bygge- og anlægsvirksomhederne var følgende:
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Tabel 4

Højeste score

2. Højeste score

3. Højeste score

Område af
forretningsudvikling

Medarbejderudvikling

Ledelsesudvikling,
Innovation, Arbejdsmiljø og trivsel

Forretningsstrategier,
Motivation og
Engagement

Det fremgår i tabellen, at 75% af deltagerne fra bygge- og anlægsvirksomheder vægter medarbejderudvikling, hvilket giver medarbejderudvikling den højeste score for, hvad der forbindes med
forretningsudvikling. Når vi ser på, hvilke områder deltagerne scorer 2. højest fordeler besvarelserne på
3 områder, så både ledelsesudvikling, innovation samt arbejdsmiljø og trivsel opnår en score på 50%.
De områder som får den 3. højeste score er forretningsstrategier samt motivation og engagement, som
begge opnår en score 38%.

Vi har også spurgt, hvilke områder de 8 deltagere fra bygge- og
anlægsvirksomheder i øjeblikket ønsker mere udvikling, og det viser
følgende
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Tabel 5

Højeste score

2. Højeste score

3. Højeste score

Område hvor der
ønskes mere udvikling

Medarbejderudvikling

Ledelsesudvikling,
Innovation, Arbejdsmiljø og trivsel

Forretningsstrategier,
Motivation og
Engagement

Det fremgår, at området som deltagerne fra bygge- og anlægsvirksomhederne vægter højest i forhold til
at ønske mere udvikling, er ledelsesudvikling med 75%. Det område der scorer 2. højest og som der også
efterspørges mere udvikling er medarbejderudvikling med 63%. Den 3. højeste score blandt deltagerne
i denne branche er fordelt på to områder; talentudvikling og forretningsstrategier, som opnår en score
38% fra deltagerne, som områder hvor de ønsker mere udvikling.

Refleksion
•
•
•

Er der i jeres virksomhed forskel på opfattelserne af f.eks. mål, strategier og retning?
Hvad forbindes med et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed?
Hvordan arbejder jeres virksomhed med talentudvikling?

Noter
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Engroshandels- og detailhandelsvirksomheder
Hvem har svaret: I vores undersøgelse er 13 ud af 66 besvarelser fra engroshandel- og
detailhandelsvirksomheder fordelt på 1 virksomhedsejer, 7 ledere og 5 medarbejdere. I undersøgelsen
har vi spurgt, hvilke områder der er vigtigst inden for forretningsudvikling og her var besvarelserne
blandt deltagerne fra engroshandel- og detailhandelsvirksomheder fordelt på følgende områder:

Tabel 6

Højeste score

2. Højeste score

3. Højeste score

Område af
forretningsudvikling

Medarbejderudvikling

Digitalisering og
dataanvendelse

Medarbejderfastholdelse

Det fremgår i tabel 6, at det område som deltagerne fra engroshandel- og detailhandelsvirksomheder
scorer højest er medarbejderudvikling. 84% af deltagerne fra denne branche anser medarbejderudvikling,
som det vigtigste område i forbindelse med forretningsudvikling. Når vi ser på, hvilke områder deltagerne
scorer 2. højest angiver 54% af deltagerne, at digitalisering og dataanvendelse er vigtigt i forbindelse
med forretningsudvikling. Den 3. højeste score er medarbejderfastholdelse med 46%.
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Vi har også spurgt de 13 deltagere fra engroshandel- og
detailhandelsvirksomhederne, inden for hvilke områder de i
øjeblikket ønsker mere udvikling

Tabel 7

Højeste score

2. Højeste score

3. Højeste score

Område hvor der
ønskes mere udvikling

Medarbejderudvikling

Digitalisering og
dataanvendelse

Medarbejderfastholdelse

Det fremgår i tabel 7, at med 69% er medarbejderudvikling det område som deltagerne fra denne
branche scorer højest i forbindelse med, hvad de ønsker mere af. De områder deltagerne scorer 2.
højest fordeles på ledelsesudvikling samt digitalisering og dataanvendelse, som 38% af deltagerne
angiver som områder, hvor de ønsker mere udvikling. De områder der scores 3. højest er innovation og
kommunikation, som begge opnår en score på 31%.

Refleksion
•
•
•

Formår jeres virksomhed at anvende digitale løsninger og lede ud fra data?
Har jeres virksomhed nok fokus på fastholdelse af medarbejdere og ledere?
Har jeres virksomhed en plan for onboarding af ledere og medarbejdere?
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IT virksomheder
Hvem har svaret: I undersøgelsen er 13 ud af 66 besvarelser fra IT virksomheder fordelt på 3
virksomhedsejere, 3 ledere og 7 medarbejdere. Vi har spurgt deltagerne fra IT virksomhederne, hvilke
områder der er vigtigst inden for forretningsudvikling og her fordeler besvarelserne sig således:

Tabel 8

Højeste score

2. Højeste score

3. Højeste score

Område af
forretningsudvikling

Medarbejderudvikling

Ledelsesudvikling

Innovation, Motivation
og Engagement

Det fremgår, at 77% af deltagerne fra denne branche anser medarbejderudvikling, som det vigtigste
område i forbindelse med forretningsudvikling. Det område som scorer 2. højest er ledelsesudvikling
med 62%. innovation samt motivation og engagement opnår begge den 3. højeste score, hvor 54% af
deltagerne angiver dette som vigtigt i forbindelse med forretningsudvikling.
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Vi har spurgt de 13 deltagere fra IT virksomhederne, inden for hvilke
områder de i øjeblikket ønsker mere udvikling i virksomhederne

Tabel 9

Højeste score

2. Højeste score

3. Højeste score

Område hvor der
ønskes mere udvikling

Kommunikation

Motivation og
engagement

Medarbejderudvikling,
innovation,
forretningsstrategier
og medarbejderfastholdelse

Det fremgår, at 62% af deltagerne fra IT virksomhederne angiver kommunikation som et område
de i øjeblikket ønsker mere udvikling. Dermed opnår kommunikation den højest score. Det område,
som deltagerne scorer 2. højest er motivation og engagement, hvor 46% ønsker mere udvikling i IT
virksomhederne. Den 3. højeste score fordeles på hele 4 områder medarbejderudvikling, innovation,
forretningsstrategier samt medarbejderfastholdelse, som alle opnår en score på 31% i forhold til
områder deltagerne i øjeblikket ønsker mere udvikling i deres nuværende virksomheder.
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Refleksion
•
•
•

Formår virksomhedsejere og ledere i jeres virksomhed, at lede nedad, på tværs og opad?
Er jeres virksomhed opmærksom på, at dygtige ledere er en væsentlig faktor for at fastholde
nøglemedarbejdere?
Bruger jeres ledere for meget tid på rekrutteringsopgaver?

Noter

14

Rådgivningsvirksomheder
Hvem har svaret: I undersøgelsen er 8 ud af 66 besvarelser fra rådgivningsvirksomheder fordelt på 5
virksomhedsejere, 1 ledere og 3 medarbejdere. Vi har spurgt deltagerne fra rådgivningsvirksomhederne,
hvilke områder der er vigtigst inden for forretningsudvikling og her fordeler besvarelserne sig på følgende
måde:

Tabel 10

Højeste score

2. Højeste score

3. Højeste score

Område af
forretningsudvikling

Innovation

Motivation og
Engagement

Talentudvikling,
Ledelsesudvikling,
Digitalisering og
dataanvendelighed

Det fremgår, at 75% af deltagerne fra rådgivningsvirksomhederne angiver innovation som vigtigt i
forbindelse med forretningsudvikling, og innovation opnår derfor den højeste score. Motivation og
engagement er det område, som opnår den 2. højeste score med 63%. Den 3. højeste score fordeler
sig på tre områder, hvor deltagerne med 50% angiver talentudvikling, ledelsesudvikling samt
digitalisering og dataanvendelse som vigtigt i forbindelse med forretningsudvikling.
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Vi har også spurgt de 8 deltagere fra rådgivningsvirksomhederne
inden for hvilke områder de i øjeblikket ønsker mere udvikling,
hvilket fordeler sig på følgende

Tabel 11

Højeste score

2. Højeste score

3. Højeste score

Område hvor der
ønskes mere udvikling

Ledelsesudvikling,
Performance og
effektivitet

Medarbejderudvikling,
Forretningsstrategier
og Medarbejderfastholdelse

Rektruttering og Onboarding, Innovation,
Motivation og
Engagement, Arbejdsmiljø og Trivsel

Deltagerne fra rådgivningsvirksomhederne angiver ledelsesudvikling samt performance og effektivitet
som områder de i øjeblikket ønsker mere udvikling inden for. Dermed opnår disse to områder den højeste
score med 50%. Deltagerne giver tre områder den 2. højeste score med 38%, hvor medarbejderudvikling,
forretningsstrategier og medarbejderfastholdelse er angivet som områder de ønsker udviklet.
Rekruttering og onboarding, innovation, motivation og engagement samt arbejdsmiljø og trivsel er de
fire områder, som opnår den 3. højeste score og 25% af deltagerne fra denne branche i øjeblikket ønsker
mere udvikling.

Refleksion
•
•
•

Har jeres virksomhed nok fokus på innovation?
Forstår ledere og medarbejdere hvad de måles på (f.eks. performance og effektivitetsmålinger)?
Er jeres virksomhedsstrategi tydelig nok?
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Sammenligning af de 4 branchers perspektiv på
forretningsudvikling
Vi har kigget på fordelingen af deltagernes prioritering af, hvad der er vigtigst for forretningsudvikling
i de fire brancher: Bygge- og anlægsvirksomheder, engroshandel- og detailhandelsvirksomheder, IT
virksomheder samt rådgivningsvirksomheder. For at kunne sammenligne brancherne har vi omregnet
svarerne til procent inden for hver branche. Herefter har vi sammenlagt procenterne på tværs af
brancherne for at afdække hvilke områder af forretningsudvikling, der opnår den samlede højeste score.

Bygge- og anlæg. %
Engros- og detail. %
IT %
Rådgivn. %

Tabel 12

Højeste samlede score

2. Højeste samlede score 3. Højeste samlede score

Område af forretningsudvikling

Medarbejderudvikling

Innovation

Ledelsesudvikling

Bygge- og
anlægsvirksomheder

16,7%

11,1%

11,1%

Engroshandel- og
detailhandelsvirksomheder

17,5%

4,8%

7,9%

IT virksomheder

16,4%

11,5%

13,1%

14,6%

9,8%

Rådgivningsvirksomheder 7,3%
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Når vi ser på tværs af de fire brancher er medarbejderudvikling det område der opnår den
samlede højeste score som værende vigtig i forbindelse med forretningsudvikling. Bygge- og
anlægsvirksomheder, engroshandel- og detailhandelsvirksomheder, samt IT virksomheder ligger mellem
16-18%. Virksomhedsrådgivning adskiller sig med 7%. Dette kan indikere, at medarbejderudvikling bør
betragtes som værende en del af forretningsudvikling. Innovation opnår den 2. højeste score på tværs
af de fire brancher, hvor deltagerne fra rådgivningsvirksomheder vægter innovation højest med 14%.
Bygge- og anlægsvirksomheder samt IT virksomheder angiver innovation til 11% og engroshandels- og
detailhandelsvirksomheder angiver innovation til næsten 5%. Prioritering af innovation kan indikere,
at kreativitet, nytænkning og forandringsparathed er vigtige i forbindelse med forretningsudvikling.
Ledelsesudvikling opnår den 3. højeste score, hvor IT virksomheder scorer ledelsesudvikling højest med
13%. Bygge- og anlægsvirksomheder angiver ledelsesudvikling til 11%, rådgivningsvirksomhederne til
næsten 10% og engroshandels- og detailvirksomheder til 8%. Dette kan indikere at dygtige ledere indgår
som en aktiv del af, at tænke og praktisere forretningsudvikling i virksomhederne.

Sammenligning af de 4 branchers ønske om mere
udvikling
Vi har ligeledes kigget på fordelingen af områder, hvor de fire brancher ønsker mere udvikling, for at
finde forskellige samt ligheder mellem brancherne.

Bygge- og anlæg. %
Engros- og detail. %
IT %
Rådgivn. %
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Tabel 13

Højeste samlede score

2. Højeste samlede score 3. Højeste samlede score

Område hvor der
ønskes mere udvikling

Medarbejderudvikling

Ledelsesudvikling

Kommunikation

Bygge- og
anlægsvirksomheder

15,2%

18,2%

3,0%

Engroshandel- og
detailhandelsvirksomheder

19,6%

10,9%

8,7%

IT virksomheder

8,9%

6,7%

17,8%

13,3%

3,3%

Rådgivningsvirksomheder 10,0%

Det fremgår at medarbejderudvikling opnår den højeste score blandt de fire branchers ønske om
mere udvikling. Engroshandel- og detailhandelsvirksomheder scorer medarbejderudvikling højest med
19,6%, bygge og anlægsvirksomheder med 15,2%, rådgivningsvirksomheder med 10% og IT virksomheder
med 8,9%. Sammenlignet med pointen om, at den menneskelige faktor er vigtig i forbindelse med
forretningsudvikling, så indikerer ønsket om mere medarbejderudvikling en vilje til udvikling og potentialer
forbundet hermed.
Ledelsesudvikling opnår samlet den 2. højeste score på tværs af de fire brancher. Bygge- og
anlægsvirksomheder scorer højest med 18,2%, rådgivningsvirksomheder med 13,3% og engroshandel- og
detailhandelsvirksomheder med 10,9%. IT virksomheder angiver et ønske om mere ledelsesudvikling til
6,7%. Dette indikerer ligesom i tilfældet med medarbejderudviklingen, at ønsket om mere ledelsesudvikling
bakker op om den menneskelig faktor i forretningsudvikling, hvor lederes vilje til udvikling og potentialer
forbundet hermed er et væsentlig drive i forretningsudvikling.
Det område som samlet opnår den 3. højeste score er kommunikation, hvor IT virksomheder angives
til 17,8%, engroshandel- og detailhandelsvirksomheder til 8,7%, og både rådgivningsvirksomheder og
bygge- og anlægsvirksomheder angives til ca. 3%. Ønsket om bedre kommunikation i virksomhederne
kan indikere, at virksomhedsejere, ledere og medarbejdere ønsker at identificere sig med arbejdspladsen
og ønsker derfor at være velinformeret omkring visioner og formål.

Refleksion
•
•
•

Hvilke 3 af de ovenstående områder af forretningsudvikling ville jeres virksomhed prioritere?
Hvorfor ønsker jeres ledere og medarbejdere at arbejde i netop jeres virksomhed?
Hvad kunne et innovationstiltag være i jeres virksomhed?

Noter
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Hvor søger de 4 brancher sparring til udvikling af
virksomhederne?
Vi har spurgt deltagerne fra de fire brancher, hvor de søger deres sparring til at kunne skabe mere og
bedre forretningsudvikling.

Bygge- og anlæg. %
Engros- og detail. %
IT %
Rådgivn. %

Tabel 14

Højeste samlede score

2. Højeste samlede score 3. Højeste samlede score

Område hvor der
ønskes mere udvikling

Intern sparring

Andre virksomheder

Eksterne konsulenter

Bygge- og
anlægsvirksomheder

36,9%

26,3%

15,8%

Engrohandel- og
detailhandelsvirksomheder

46,2%

15,4%

15,4%

IT virksomheder

36,8%

21,1%

10,5%

Rådgivningsvirksomheder 22,7%

18,2%

22,7%
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Det fremgår, at virksomhederne fra de 4 brancher angiver intern sparring som den oftest benyttede
sparringsmåde til forretningsudvikling i virksomhederne. De fire brancher søger også sparring til
forretningsudvikling hos andre virksomheder, som får den 2. højeste score. Den sparringsmåde, som
opnår den 3. højeste score er eksterne konsulenter. Dette kan indikere at sparring til forretningsudvikling
er en blanding af mange områder, hvor virksomheder med fordel kan søge sparring og input internt i
virksomhederne, og samtidig kan lærer af andre virksomheder samt inddrage eksterne konsulenter der
bidrager med nye kompetencer og perspektiver.

Refleksion
•
•
•

Sker der nok intern sparring i jeres virksomhed?
Hvilke andre virksomheder vil jeres virksomhed gerne sammenlignes med?
Formår I at være nysgerrige på hverdagens drift og udfordrer I "vi plejer"?

Noter
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Hvordan kommer jeres virksomhed videre med
forretningsudvikling?
Vi håber at I, via denne rapport, er blevet nysgerrige på nuancerne i forretningsudvikling og samtidig
kan genkende, at succesfuld forretningsudvikling i høj grad er afhængig af en menneskelig faktor.
Forhåbentlig har de løbende refleksionsspørgsmål skabt grobund for ideer til nye områder, hvor jeres
virksomhed med fordel kan arbejde med forretningsudvikling. Som antydet tidligere i undersøgelsen kan
intern og ekstern sparring være nogle redskaber til at fremme udviklingen af jeres virksomhed.

Oprids af undersøgelsen
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Sylvest+ er et HR konsulenthus, beliggende centralt i Aarhus. Vi er specialiseret
inden for forretningsudvikling i små- og mellemstore virksomheder, og arbejder med
indsatser såsom: Ledelses- og medarbejderudvikling, rekruttering, strategiudvikling
og involvering via HR ad hoc opgaver.
Vores rådgivning kombinerer en vidensbaseret tilgang med konkret erfaring fra mere
end 100+ ledelsesudviklingsforløb, 350+ rekrutteringer 0g 2000+ ansættelsesinterview.
Dette gør, at vi finder de rette løsninger til vores kunders konkrete udfordringer.

Vi er kendte for at forene forretning og mennesker, med gode forretningsmæssige
resultater til følge. Derfor tilgår vi arbejdet med udgangspunkt i vores kunders
forretningssituation og forudser fremtidige behov for forretningsudvikling. Derved
hjælper vi ambitiøse virksomheder til altid at være et skridt foran og opnår deres
vækstmæssige potentialer.
#HRBUSINESSPOWER
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