
The Kickass Company

SELVEVALUERINGSTEST

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.

1. De vil det. De har en stærk attraktiv vision som grundlag for virksomhedens vækst.
2. De er der for kunden. De har en stærk viden om kunderne og skaber værdi for dem.
3. De er verdensmestre. De har et specialiseringsfelt, som de fokuserer på, og som 

reducerer konkurrence på pris.
4. De gør det sammen. De har et stærkt fællesskab, en ”vi-kultur”, som sikrer 

engagement.
5. De kan skifte gear. De har en fleksibel og skalerbar forretningsmodel.
6. De bruger mål, der motiverer. De bruger måltal til videndeling og sikring af 

fremdrift.

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

Vil I (også) være et 
Kickass Company?

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

Produktbeskrivelse
Hvad: 
Du får vejledning til at gennemføre en 
selvevaluering af din virksomhed i forhold til de 6 
pointer, der karakteriserer et Kickass Company.

Hvordan: 
Selvevalueringen tages elektronisk via vores 
hjemmeside. 

Leverancen indeholder: 
Efter din selvevaluering modtager du en rapport i 
PDF-format, som indeholder:
1. En kort beskrivelse af de 6 pointer, der 

karakteriserer et Kickass Company, samt 
din egen score i forhold til maksimale score 
for hver pointe

2. Et værktøj, som understøtter din egen 
refleksion over, hvad testens resultater 
betyder for din virksomhed

Udbytte: 
• Viden om karakteristika for Kickass

virksomheder
• En pejling på egen status i forhold til at være 

en Kickass virksomhed
• Et grundlag for dialog i egen virksomhed af 

udviklingspotentiale og handlingsmuligheder

Pris: 
Gratis for én person pr. virksomhed. Samtidig accepterer 
du at modtage vores nyhedsbrev pr. mail.

The Kickass Company
Aarhus – Randers- Aalborg – Silkeborg – København

nothingbeats@kickasscompanies.com
www.kickasscompanies.com

Tlf. 40 500 820
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