
GENKENDER DU... at driften fylder for meget i din hverdag? Har du gået i et stykke tid og tænkt at du 
bør få udviklet en mere konkret strategi for din virksomheds udvikling? Føler du nogle gange, at 
strategi kan blive lidt flyvsk eller tungt at komme i gang med? Har du en mistanke om at du går glip 
af noget potentiale i din virksomhed?

KENMAY  har i samarbejde med strategispecialister fra Beecon udviklet et skræddersyet 
træningsprogram til ejerledere og direktører i virksomheder fra 10-150 medarbejdere. 

Vi skærer det overflødige væk og kommer ind i kernen i strategiarbejdet. Det der skaber værdien for 
dig som leder i hverdagen. 

DIT UDBYTTE AF TRÆNINGEN

PRAKTISK INFO

PRAKTISK
Afholdes af Beecon

TILMELDNING
Kontakt Kennet Mayland
km@kenmay.dk

TIDSPUNKT
Kl. 8.00-16.00

DATOER – VÆLG EN AF FØLGENDE
Tirsdag den 14. marts
Tirsdag den 14. september
Torsdag den 9. november

PRIS
kr. 4.950 + moms pr. deltager
inkl. forplejning

MØDESTED
Karrebæksmindefjord
Enø Kystvej 55
4736 Karrebæksminde

FORPLEJNING
Fuld forplejning

HVEM ER BEECON ?
• Seniorkonsulenter, der udelukkende arbejder med at udvikle og 

implementere strategier i små og mellemstore virksomheder

• De har en dyb forståelse for små og mellemstore virksomheder 
og forstår den travle hverdag du som leder kan have

• De er trænet i at facilitere og inddrage, så du oplever det som 
en involverende og inspirerende træning frem for et et-vejs 
foredrag.

”En stor tak for 2 inspirerende dage, hvor vi både blev 
udfordret, beriget og klogere på os selv. Imponerende 
praktisk og solid jordnær erfaring med mennesker og 
interaktion” - Lars Galvit, CEO i Scanseason

INFORMATION

STRATEGITRÆNING
med Beecon

KENMAY l Næstved l Køge l Lolland-Falster l København l kenmay.dk

• Konkrete værktøjer til at komme i gang med din egen strategi evt. i samarbejde med
din bestyrelse eller ledergruppe

• Konkrete værktøjer til at gå fra strategi til implementering, så du sikrer at strategien 
lever i hverdagen

• Trænet værktøjerne sammen med strategispecialister, som udelukkende arbejder
med ejerledere og direktører i små og mellemstore virksomheder

• Delt erfaringer og fået inspiration fra andre ledere, der sidder i samme situation som dig
• Styrket dit faglige netværk.

mailto:km@kenmay.dk

