
 Input t i l  håndter ing af  den aktuel le kr ise.
 Hjælp t i l  at  øjne nye mul igheder i  den nye og usikre s i tuat ion.
 Sparr ing med andre ledere om, hvordan de håndterer kr iser og forandr inger

   Konkrete værktøjer og nye perspekt iver på fremtidssikr ing.  
   Hør om temaer,  der både rummer t rusler og mul igheder for  v i rksomheder

 Input t i l  hvordan virksomhedsejere i  t ide kan omst i l le v i rksomheden. 

Næstved Erhverv holder i  samarbejde med Modstandsdygt ig.dk og Teknologisk
Inst i tut  et  grat is arrangement torsdag den 1.  december k l .  08.30- 11.30, hos VUC
Storstrøm, Næstved Teatergade 23, hvor du får input og inspirat ion t i l  at  k lare dig
igennem den aktuel le-  og f remtidige kr iser.  

Arrangementet  g iver dig hel t  konkrete handl ingsansvisende redskaber på hånden:
 

Vi  tager udgangspunkt i  konkrete ledelsesværktøjer,  som kan bruges strategisk og
operat ionel t  t i l  at  håndtere både den akutte – og kommende kr iser.  Du bl iver kort  og
godt k lædt på t i l  at  skabe en robust og fremtidssikret  v i rksomhed. 

 

 Sådan styrer du 
sikkert gennem krisen

Lige nu står virksomheder i en verden, hvor økonomien er blevet mere
usikker. Inflationen, energipriserne og renterne opfører sig anderledes, 
og virksomhedsejere oplever enten akutte udfordringer eller risikerer at 

gøre det inden for kort tid. Hvordan håndterer du krisen?



 

Underviser
 

Underviser er seniorkonsulent Emil Sunesen 
fra Teknologisk Institut, som er specialist i at 
bruge innovationsledelse til at skabe vækst 

og fremtidssikring. Han rådgiver blandt 
andet om digitalisering, bæredygtighed og 
modstandsdygtighed, og har erfaring fra 

samarbejde med både små, mellemstore og 
store organisationer.

 

Har du spørgsmål?
 

Kontakt erhvervskonsulent
Dennis Lisner Thyssen:

Tlf.: 5588 5248
E-mail: dlt@naestvederhverv.dk 

 
 

Tilmelding på:
Tilmeld dig her: 

naestvederhverv.dk/
arrangementer/fremtidssikring

Sted & Tidspunkt: 
 

VUC Storstrøm Næstved 
Teatergade 23
 4700 Næstved

 
1. december kl. 08.30- 11.30

 
 

Pris:
 

Workshoppen er gratis inkl. 
morgenmad og drikkelse.
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