The Kickass Company

KICKASS WORKSHOP
Kickass Companies giver dig opskrifter til vækst
Vores undersøgelse med deltagelse af mere end 900
danske virksomheder har resulteret i et helt ny koncept til
at udvikle vækststrategier. Vores studier validerer en
række afgørende vækstfaktorer og dokumenterer,
hvordan ”tingene hænger sammen” i vækstvirksomheder.
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Et Kickass Company har gennemsnitlig
vækst i bruttofortjeneste på 100%
over 5 år og scorer samtidig højt på en
række interne performance mål.
Fundamentet for deres succes er
måden de griber dagligdagen an på

De vil det. De har en stærk attraktiv vision som grundlag for virksomhedens vækst.
De er der for kunden. De har en stærk viden om kunderne og skaber værdi for dem.
De er verdensmestre. De har et specialiseringsfelt, som de fokuserer på, og som
reducerer konkurrence på pris.
De gør det sammen. De har et stærkt fællesskab, en ”vi-kultur”, som sikrer
engagement.
De kan skifte gear. De har en fleksibel og skalerbar forretningsmodel.
De bruger mål, der motiverer. De bruger måltal til videndeling og sikring af
fremdrift.

Et Kickass Company har en unik,
konkurrencedygtig forretningsmodel, som udvikles og eksekveres
med udgangspunkt i et stærkt
lederskab.

Vil I (også) være et
Kickass Company?

Afhold en
Kickass
Workshop

Produktbeskrivelse
Hvad:
Workshop på 2 timer som præsenterer de 6
Kickass pointer.
I fællesskab gennemgår vi en selvevaluering i
forhold til de 6 Kickass pointer.
• Virksomhedens nuværende status i forhold til
at være en Kickass virksomhed diskuteres
• I får et værktøj som understøtter refleksion
over hvad testens resultater betyder for jeres
virksomhed
Hvordan:
• Inspirationsindlæg om de 6 Kickass pointer
med henvisninger til hvor der kan søges
yderligere informationer og ressourcer til at
komme i gang med en Kickass strategi-proces
Øvelser i plenum
• Deltagernes selvevaluering i forhold til de 6
Kickass pointer
• Værktøj: Hvad betyder testens resultater for
vores virksomhed
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The Kickass Company

KICKASS WORKSHOP
Leverancen indeholder:
• Afvikling af workshop med inspirationsindlæg
og facilitering af processen.
Dokument:
• Essensen af de 6 Kickass pointer
• Selvevaluering- og ”Gap-analyse” i forhold til
de 6 Kickass pointer.
• Opsamling på workshoppens konklusioner.
• Telefonisk opfølgningssamtale.
Udbytte:
• Viden om karakteristika for Kickass
virksomheder.
• Indsigt i virksomhedens tilstand i forhold til at
være en Kickass virksomhed.
• Inspiration, skabe fælles sprog og blive
motiveret til at drøfte og beslutte de vigtigste
fokus- og indsatsområder med henblik på
udvikling af vækst.
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Pris:

kr. 10.000,-

Udvidet workshop:
Ovenstående workshop kan udvides til 6 timer. I denne
variant får du også et beslutningsgrundlag for en
strategisk vækstplan. Et sådan grundlag indeholder:
Indsatsområder, strategiske mål og strategiplan.
Pris:
kr. 25.000,-

