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Ledestjerne 

Vi lever for at gøre en ægte forskel 
for den enkelte virksomhed 

ERHVERVS-
FREMME-
KNUDEPUNKT 

UVILDIG 
SPARRING 

- 1:1 Vejledning 
- Programforløb 



Klassiske 
udfordringer 

Skaffe kapital til den ønskede vækst 

Salg, salg, salg 

Finde vej til de rigtige kunder 

Vælge de rigtige markeder og få gang i eksport 

Forny virksomhedens strategi 

Sætte det rigtige team 

At etablere den rigtige bestyrelse  

Udbygge virksomhedens netværk 

Udvikle ledelsens kompetencer 

Hvad hjælpe vi med… 



Fremtidens 
udfordringer 

Gøre virksomheden mere digital 

Bruge Verdensmålene som vækstdriver 

Hjælpe med Bæredygtig produktion 

Kvalificeret arbejdskraft 

Få mere fokus på krisestyring 

Distanceledelse 

Men også…  



Kunderejse 

FAST-
LÆG 
YDELSE/ 
FORLØB 

EVALUE-
RING 

AKTIVI-
TESPLAN 

UVILDIG 
SPAR-
RING 

ERHV. 
FREM-
ME 

EKST. 
RÅD-
GIVER 

Planlægning 
Ikke udfør- 
else 



Omstillingspuljen 

Eksempler på aktiviteter, som virksomheder kan få støtte til: 
 
• Tilpasning eller omstilling af forretningsmodel, fx til 

nye/ændrede markeder, kunder, produkter, grøn 
omstilling/bæredygtighed og digitalisering. 

• Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder. 
 
• Kompetenceudvikling i relation til Covid-19 håndtering, herunder 

fx certificeringer. 
• Kompetenceudvikling i relation til omstilling/tilpasning, fx træning i 

nye digitale redskaber. 
 
• Køb af udstyr 
• Fysisk ombygning/materialer. 
• Nye digitale eller bæredygtige løsninger, fx til crowd management, 

digitale møder/konferencer. 



Virksomhedsprogrammet 

• SMV Vækstpilot – tilskud til tilførsel af nye kompetencer ved match 
med ledige faglærte eller akademikere. Puljen åbner d. 15. sept. 

• SMV Digital – støtte til digital omstilling, f.eks. tilskud til digitale 
forretningssystemer, robotteknologi, online markedspladser eller 
digital sikkerhed. Puljen åbner d. 27. september 

• SMV Grøn – Støtte til grøn omstilling, f.eks. tilskud til afklaring af og 
forberedelse til certificering, markedsanalyse ift. nye grønne 
forretningsmodeller. Puljen åbner d. 11. okt 

 

• Midlerne kan anvendes til ekstern rådgivning, 
kompetenceudvikling og investeringer i maskiner, 
udstyr, software og certificeringer. 

 

• Informationsmøde den 7.okt. Se mere på www.EHHS.dk  

http://www.ehhs.dk/


Flemming Troelsen 
Konsulentchef 

• Mail: ftr@ehhs.dk 

• Tlf: 30108092 

Konsulentchef 
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Spørg mig om mere nu 
eller I Bazaren senere  


