
DET ER DERFOR KRITISK, AT VIRKSOMHEDER  
AF ENHVER ART VED: 

•	 hvad	business	development	(ikke)	er
•	 hvad	der	kendetegner	struktureret	og	effektiv	

business	development
•	 hvad	business	developeren	laver
•	 hvad	den	gode	business	developer	er	 	

kendetegnet	ved		

FOKUS
Kurset fokuserer på at redegøre for business development
og business developerens opgaver og processer samt 
adskille disse fra traditionelle tilgange til f.eks. strategisk 
ledelse og organisation, salg og marketing, samt entre-
preneurship med henblik på at sætte deltageren i stand 
til at udtænke, udvirke samt støtte og føre tilsyn med 
implementeringen af en overlegen forretningsplan til en 
vækstmulighed.

MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til direktører og ledere, der ønsker at 
strukturere og effektivisere deres business development 
og rekruttering af business developere samt business 
developere, der ønsker yderligere indsigt i internatio- 
nale virksomheders løsninger på business development 
opgaver og processer.

BUSINESS DEVELOPMENT
Virksomhedens gunstige vækst er ofte hæmmet af 
beslutningstageres manglende ressourcer til at tage kval-
ificerede beslutninger, afkobling af forberedelsen og im-
plementeringen af vækstmuligheder samt koordinering og 
integrering af virksomhedens mange specialistfunktioner.

I førende internationale virksomheder er business  
development funktionen en fremspirende løsning til 
koordinering og integreringsudfordringer i den globale 
konkurrence.

Business development henviser kort til de af virksom-
hedens opgaver og processer, der omhandler den analyt-
iske forberedelse og planlægning af vækstmuligheder,  
samt støtten og tilsynet med implementeringen af væk-
stmuligheder, men omhandler ikke den egentlige beslut-
ningstagen om vækstmuligheder eller strategi eller den 
faktiske implementering af vækstmuligheder.

KURSETS FORMÅL
Kurset giver deltageren teoretisk viden og konkrete 
værktøjer om business development til at forberede, 
analysere og støtte implementering af vækst-
muligheder samt vurdere kvaliteten af business 
developere.
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Undervisning tager udgangspunkt i strukturen og per-
spektiverne fra bogen Business Development: a market-
oriented perspective, der også indeholder en række af  
de operationelle værktøjer, kursets praktiske dele tager  
i anvendelse.

PROGRAM
KURSET ER OPBYGGET OMKRING TRE MODULER, 
DER FOKUSERER PÅ:

1.  business	development	og	business	developer
						ens	mindset (Dag 1)
2.  business	developerens	værktøjskasse (Dag 2)
3.  forberedelse	og	implementering	af	en	vækst
					muligheds	forretningsplan (Dag 3)

Forløbet er baseret på 2+1 modellen. Dvs. kurset afholdes 
således, at de to første moduler danner grundlag for de 
to første undervisningsgange. Herefter vil der være en 
måneds pause, hvor deltageren oparbejder en forretnings- 
plan for en faktisk vækstmulighed i dennes virksomhed. 
På baggrund af dette arbejde er deltagen klædt på til at 
forfine forretningsplanen med indsigten fra kursets tredje 
modul.

Senest to uger før kursusstart fremsender deltageren  
en beskrivelse (max 200 ord) af en vækstmulighed,  
dennes virksomhed står over for. Vækstmuligheden  
er fortrolig mellem deltageren og kursuslederen. På  
den måde påvirker deltageren kursets tilrettelæggelse   
og indhold med faktiske udrodringer fra  dagligdagen.  
Vækstmuligheden danner også grundlag for deltagerens 
egen case, som vedkommende udvikler over kursets 
forløb.

UNDERVISNING
Undervisningen tager et anvendelsesorienteret fremfor 
teoretisk udgangspunkt på business development og de 
relaterede emner. På det grundlag vil vi variere mellem 
teori, diskussioner samt praktiske opgaver og refleksioner 
på baggrund af udfordringer i deltagernes virksomheder. 

OM KURSUSLEDEREN 
Hans Eibe Sørensen er Business Development  
hybrid (konsulent, kursusleder og frontforskning), 
biotek iværksætter, bestyrelsesformand, advisory 
board member og pjattet med vækst. Hans har 
forfattet bogen ’’Business Development market- 
oriented perspective’’ (John Wiley & Sons, Ltd., 
2012), har flere videnskabelige publikationer om 
Business Development og er pt. deltidsforsker på 
Copenhagen Business School. Hans var bl.a. også 
sergent ved Militærpolitiet og Doctoral Fellow på 
Wharton, USA.

UDTALELSE OM KURSUSBOGEN:
“I immediately notice and like the balance between 
academic models and real business life terms”
Yoel Asseraf (former Pharma CEO),
Researcher at Ruppin Academic Center, Israel

“...an excellent book that comprehensively and 
knowledgeably articulates key elements related  
to a business developer´s mindset, toolbox and  
execution of the business plan ... one of the  
foremost texts on business development.”
Jonathan M. Scott,  
Teeside University Business School, UK
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