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Forretningsudvikling (på  
engelsk business devel-
opment) er mere end et 
buzzword. Når det praktiseres 
korrekt, giver det udslag på 
bundlinjen. 

Men ofte går virksomheder 
glip af planlagte vækstmulig-
heder, fordi ordentlig imple-
mentering af de gode ideer 
simpelthen bliver overset. 

Det kan fx være svært at få alt 
til at gå efter planen, når de 
medarbejdere, som udvik-
ler og forbereder nye ideer, 
sjældent hjælper med at få 
de nye tiltag indarbejdet i 
dagligdagen. 

Samtidig kan det være van-
skeligt at praktisere forret-
ningsudvikling, fordi det er en 
relativ ny disciplin. 

Hvordan ser det ud i din virk-
somhed? Bruger I på  
systematisk vis forretnings-
modeller og dynamiske forret-
ningsplaner, inden I beslutter 
at starte et nyt projekt op? 

Ellers har du gode muligheder 
for at lære det på dette kursus, 
hvor du kan opnå færdigheder 
til at udtænke og udmønte en 
overlegen forretningsplan, så 
den bliver en reel vækstmu-
lighed. 

Forretningsudvikling 
handler ikke om innova-
tion, vækst og gode ideer 
i sig selv. Det er den 
allersidste forberedelse 
og implementering, der 
gør forskellen.

Planlægning alene spænder 
ben for indtjening

Det kan være spildt arbejde at planlægge nye tiltag  
i forretningen, hvis ikke der også bruges tid på at imple-
mentere ideerne. Dette kursus giver dig værktøjer til at  

få ordentligt greb om forretningsudvikling. 
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Undervisningen på dette 
kursus tager et anvendelses-
orienteret fremfor teoretisk 
perspektiv på begrebet forret-
ningsudvikling. 

Det betyder, at vi veksler mel-
lem praktiske opgaver, diskus-
sioner, teori og refleksioner på 
baggrund af de udfordringer 
du eller dine medkursister står 
over for. 

I løbet af de tre undervisnings-
dage går vi i dybden med:

 }Business development og 
business developerens 
”mindset” (modul 1)

 } Forretningudviklerens 
værktøjskasse, herunder 
markedsførings-, organisa-
tions- og finansieringsplan 
(modul 2)

 } Forberedelse og implemen-
tering af en vækstmulighed, 
herunder kritiske aspekter 
ved dennes integration i 
virksomheden, og forret-
ningsplan (modul 3). 

Vi ser også nærmere på, 
hvordan forretningsudvikling 
adskiller sig fra traditionelle 
tilgange til f.eks. strategisk 
ledelse, organisation, marke-
ting, salg og entreprenørskab. 

Det er væsentligt, at delta-
gerne selv byder ind med 
eksempler fra hverdagen,  
som underviseren tilrettelæg-
ger det faglige forløb ud fra. 

Før kurset begynder, bedes 
du derfor fremsende en kort 
beskrivelse af en vækstmulig-
hed (max. 200 ord), som din 
virksomhed står over for. 

Send din problembeskrivelse 
senest 31. marts 2017 til kur-
suskoordinator Jeanette C.I. 
Kirkegaard på jck@sdu.dk. 

Din vækstmulighed 
og dennes indhold er 
fortrolig mellem dig og 
underviseren under hele 
kursusforløbet. 

Kursets indhold er du  
selv med til at påvirke

Begrebet 

forretningsud-

vikling er den 

analytiske 

planlægning 

af potentielle 

vækst-

muligheder 

samt støtte til 

og opsyn med 

implemen-

tering. Det 

omhandler dog 

ikke strategiske 

beslutninger 

eller driften af 

de nye tiltag.

Underviser
Ph.d. Hans Eibe Sørensen har 
forsket i forretningsudvikling 
gennem en årrække og er forfatter 
til bogen “Business Development: 
A Market-Oriented Perspective”. 
Han er bl.a. biotek-iværksætter 
og driver i dag firmaet EIBE 
Management Consulting. 
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Fokus i undervisningen er
at koble teori med praksis, så 
deltagerne hurtigt kan sætte 
den nye viden i spil i det dagli-
ge arbejde. 

Kurset henvender sig til:

 } Forretningsudvikleren, 
som ønsker værktøjer til at 
optimere sit arbejde.

 }Direktøren, som ønsker at 
strukturere og effektivisere 
sin organisations forret-
ningsudvikling og rekrutte-
ring af nye udviklere. 

 } Forretningsudviklere, som 
ønsker indsigt i internationa-
le virksomheders løsninger 
på forretningsudviklingsop-
gaver og -processer. 

Undervisningen tager ud-
gangspunkt i bogen ”Business 
Development: A Market-Ori-
ented Perspective”, som er 
inkluderet i kursusprisen. 

Når du har gennemført kurset, 
vil du have opnået viden om 
og konkrete værktøjer til ud-
vikling af forretningen, og du 
vil være i stand til at vurdere 
kvaliteten af forretningsud-
viklingsarbejdet i din eller en 
anden virksomhed. 

Kurset supplerer mine 
kvalifikationer i mit 
job som projektleder i 
områderne, der vedrø-
rer salg og marketing. 
Det faglige niveau var 
overvejende højt, og vi 
kunne gå i dybden med 
emnerne. Jeg vil især 
anbefale kurset videre til 
personer, som arbejder 
med projektledelse eller 
er produktchefer.

Søren Meyer,  
Project Manager i Danfoss

Teorien kan hurtigt  
blive omsat i praksis

Indsend beskrivelse
Husk at indsende en 
beskrivelse af vækst- 
mulighed før kursusstart 
og senest 31. marts 2018 
til jck@sdu.dk. 
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Tid
Alle moduler er kl. 09-16.30.
 
Modul 1: 17. april 2018
Modul 2: 18. april 2018 
Modul 3: 24. maj 2018

En måned efter modul 3 får du 
en halvtimes 1-to-1 online- 
session med kursuslederen, 
hvor I følger op på, hvordan du 
fortsat kan skærpe vækstmu-
ligheden ud fra det lærte. 

Sted
Konferencesektionen, lok. O95
Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense M

Pris
Kr. 16.400 ekskl. moms. 
Prisen inkluderer materialer og 
forplejning. 

Prisen inkluderer ikke hotel- 
overnatning mellem modu-
lerne.

Tilmeldingsfrist
1. marts 2018
Tilmelding sker elektronisk på 
Üsdu.dk/sdue 

Praktisk 
information



Forskningsbaseret efteruddannelse  
Syddansk Universitet

Üsdu.dk/sdue

Kontakt
Læs mere om kurset Forretningsudvikling på 
sdu.dk/sdue, hvor du også finder tilmelding.
Du kan få besvaret spørgsmål
ved at kontakte Jeanette C.I. Kirkegaard  
tlf. 6550 1073, jck@sdu.dk

Læs mere om Syddansk Universitets mange  
andre efteruddannelsestilbud på  
sdu.dk/efter_videreuddannelse K
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