
VÆRDIEN TIL DIG

Typiske fokusområder i en aftale:

Forretningsudvikling og strategi

-arbejde

Salg og kundemuligheder

Marketing og kommunikation

Internationalisering / eksport

Ledelsesrådgivning

Netværk og netværksmuligheder

Finansierings- og tilskuds-

muligheder

STRUKTUREN VIDEN TIL DIG

Der kan altid skrues op og ned 

for timerne efter behov og i 

forhold til specifikke indsatser.

5.000 kr. pr. måned, ved 5 

timer pr. måned. ekskl. moms.

Kørsel faktureres med 500 kr. 

pr. time ekskl. moms.

PRIS

Vi har stor erfaring med at være 

sparringspartner til ledelsen, og vi 

fuldfører vores arbejde igennem en 

fast månedlig aftale. Vi oplever rigtig 

gode resultater med mindre aftaler på 

fast 5-10 timer pr. måned. Det er dy-

namisk og belaster ikke budgetterne 

nævneværdigt. Dette sikrer frem-

drift, at der er konstant og månedlig 

opfølgning på indsatsområder og 

handlingsplaner.

ADVISORY BOARD
Få en erfaren forretningsudvikler og / eller international profil som sparringspartner. 

Det flytter noget og sikrer fremdrift. Vi oplever rigtig gode resultater med mindre aftaler 

på fast 5-10 timer pr. måned.



Mail: hello@kondrup.co

Telefon: 23 28 60 27

Kondrup&co ejer et mindset, der kan skabe den tillid, som 
er fundamental god for forretningsudvikling og dermed 
skabe resultater for dig - vi er endeløst opmærksom på, at 
vi arbejder med mennesker. 

Spørgsmål og booking

Vi er en rådgivningsvirksomhed med et simpelt formål

- At skabe de bedste vækstmuligheder for dig og din virksomhed

Vi gør det simpelt og overskueligt at indlede et samarbejde med os.

Vi leverer værdi til dig indenfor, forretningsudvikling, internationalisering  

og organisationsudvikling

& altid med din kunde i fokus.

Vi kan være med 360 grader rundt om din virksomhed, for i al god 

forretningsudvikling og udvikling af markeder og kundesegmenter  

handler det om at kunne se hvilken indflydelse nye muligheder eller 

eksekvering af indsatsområder har på resten af din virksomhed både  

internt og eksternt.

& hvorfor vælge Kondrup&co:


