SÆT KURS FOR DIN FORRETNING
På årets Ledelsesdag sætter Industrisamarbejdet fokus på vigtigheden af at have en
strategi for sin virksomhed.
Dagen afholdes hos Velux i Østbirk og byder bl.a. på en rundvisning i dele af
virksomheden.

TID OG STED:

Torsdag den 7. marts
2019
kl. 10.00 - 17.00
A/S Østbirk
Bygningsindstri (VELUX)
Industrivej 2
8752 Østbirk

PRIS:

I en verden med skiftende høj- og lavkonjunkturer er det vigtigt at
kunne manøvrere – nøjagtigt som en kaptajn i roligt og uroligt farvand.
På Ledelsesdagen kan du bl.a. høre Velux og Rose Holm A/S fortælle om
egne erfaringer med deres strategiske arbejde. Konsulentfirmaet
Strategos sætter scenen for, hvordan man kommer i gang med at sætte
en kurs på sin forretning og afslutningsvis spørger vi chefstrateg Henrik
Drusebjerg fra Carnegie om vi - set i lyset af uroen rundt omkring i
verden - bevæger os på en brændende platform.
Ledelsesdagen byder på en rundvisning hos Velux, herunder muligheden
for et besøg i deres helt nye udstillingscenter/ museum, der beskriver
udviklingen hos den over 75 år gamle virksomhed.

Pris for DI-medlemmer:
kr. 750,- pr. person (ekskl.
moms).
Til medlemmer af
Fremstillingsindustrien og
IAK ydes tilskud på 50% herefter udgør
egenbetalingen kr. 375,(ekskl. moms).

MERE INFORMATION:
Kontakt Annette Flies,
Industrisamarbejdet
Tlf.: 3377 3355 eller
e-mail anf@di.dk

Målgruppen for Ledelsesdagen er ledere og mellemledere.

Program:

Tilmeldingsfrist
1. marts 2019 på
nedenstående link:

TILMELD DIG HER
Kl. 09.30 – 10.00
Ankomst og registrering / kaffe og rundstykker

Kl. 10.00 – 10.10
Velkomst
v/Chef for Industrisamarbejdet Kinga Szabo Christensen,

Kl. 10.10 – 11.00
Hør, hvordan A/S Østbirk Bygningsindustri og Velterm A/S har
nedbrudt VELUX’s strategi til lokal Gameplan og ejerskab, for at

geare organisationen og virksomheden til fremtiden
v/Fabriksdirektør Kristian Justesen, A/S Østbirk Bygningsindustri og
Velterm A/S (VELUX)

Kl. 11.00 – 11.15
Kort pause

Kl. 11.15 – 12.30
Rundvisning på Velux

Kl. 12.30 – 13.30
Frokost og networking

Kl. 13.30 – 14.00
Sådan holder Rose Holm fokus på et omskifteligt marked
v/Adm. direktør Christian Bokkenheuser, Rose Holm A/S

Kl. 14.00 – 14.45
Styrk evnen til at skabe et kvantespring for din virksomhed
Erfaringer har vist, at hvis du som leder formår at navigere strategisk i
en foranderlig verden – og samtidig eksekvere agilt, kan du skabe et
forretningsmæssigt kvantespring for din virksomhed. Hør om konkrete
erfaringer og eksempler – og lad dig inspirere til at bringe din
virksomhed op i et endnu højere gear.
v/Seniorrådgivere og partnere Mark Holst-Mikkelsen og John Bay,
Strategos

14.45 – 15.15
Kaffepause

15.15 – 16.15
At forstå verden, som den drejer
Chefstrateg Henrik Drusebjerg, Carnegie følger med i verdens gang og
vurderer, hvad den betyder for økonomien. Brexit, uroen i de
sydeuropæiske lande og mange andre faktorer har indflydelse på
konjunkturerne i Danmark. Vi har bedt Henrik analysere på, hvorvidt den
højkonjunktur, mange virksomheder har nydt godt af de seneste par år,
har en fremtid.

16.15 – 16.30
Tak for i dag
v/Chef for Industrisamarbejdet Kinga Szabo Christensen

16.30 – 17.00
Besøg på Velux’s udstillingscenter/museum

