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OM KURSET

TID & STED

EIBE MGMT Masterclass er for dig, der arbejder med

Onsdag d. 22. august 2018 kl. 09:00 - 16:30.

vækstmuligheder og ønsker at blive opdateret på et højt

Sted afhænger af holdstørrelse og tilgår efter

fagligt niveau inden for Business Development / Forret-

tilmeldingsfristen.

ningsudvikling med et overskueligt tidsforbrug.
Begrebet ’business development’ henviser almindeligvis
til de virksomhedsaktiviteter, der omhandler den analy-

OM KURSUSLEDEREN

tiske forberedelse og planlægning af vækstmuligheder

Hans Eibe Sørensen er Business Development

samt støtten til og tilsynet med implementeringen af

hybrid (konsulent, kursusleder og frontforskning),

vækstmuligheder.

biotek iværksætter, bestyrelsesformand, advisory
board member og pjattet med vækst. Hans har

Hans Eibe Sørensen forestår selv denne master class og

forfattet bogen ’’Business Development market-

giver dig indblik i state-of-the-art business development

oriented perspective’’ (John Wiley & Sons, Ltd.,

/ forretningsudviklingens mindset, opgaver og processer,

2012), har flere videnskabelige publikationer om

organisering, kompetencer og værktøjer, så det er direkte

Business Development og er pt. deltidsforsker

anvendeligt i din virksomhed.

på Copenhagen Business School. Hans var bl.a.
også sergent ved Militærpolitiet og Doctoral

DET FÅR DU

Fellow på Wharton, USA.

På baggrund af masterfag fra MBA på SDU har EIBE MGMT
udviklet en endagsversion, der bl.a. har været afholdt

UDTALELSE OM KURSUSBOGEN:

sammen med DJØF. Du får et ekstrakt af faget formidlet

“I immediately notice and like the balance

af MBA kursets designer og blandt de førende inden for

between academic models and real business

Business Development forskning.

life terms”
Yoel Asseraf (former Pharma CEO),

Til kurset medfølger en samling værktøjer og worksheets,

Researcher at Ruppin Academic Center, Israel

den letlæselige lærebog Business Development: a marketoriented perspective, der pt. er den eneste i verden om

“...an excellent book that comprehensively and

emnet, samt nøgleartikler, du kan fordybe dig i, hvis du er

knowledgeably articulates key elements related

blevet inspireret til at læse mere om emnet.

to a business developer´s mindset, toolbox and
execution of the business plan ... one of the

Kursusindhold med lektionsplan og eventuel forberedelse

foremost texts on business development.”

tilgår ved tilmelding.

Jonathan M. Scott,
Teeside University Business School, UK
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PRIS OG INDHOLD

BETALING

Prisen er 5.000 kr., ekskl. moms, for virksom-

Kursusafgiften skal betales når fakturaen modtages.

hedens første deltager og derefter 3.500 kr.

Vi sender fakturaen for din deltagelse på kurset senest
ved tilmeldingsfristens udløb. Har du brug for en faktura

Til kurset medfølger:

tidligere eller brug for at få opdelt fakturaen i rater,

•

Kursusmappe og lærebog

kan det selvfølgelig godt lade sig gøre.

•

Forplejning

Skriv til growth@eibeconsulting.com og aftal nærmere.

•

Halv-times Skype follow up efter en måned

KURSUSÆNDRINGER
TILMELDING

EIBE MGMT forbeholder sig ret til ændringer af pris, tid,

Tilmeldingsfrist er d. 8. august 2018.

sted og indhold. Vi forbeholder os ret til at udskyde de
senest tilmeldte i tilfælde af overtegning, og hvis deltager-

AFMELDING

antallet omvendt bliver mindre end forudsat, forbeholder

Afmeldingsfristen er to uger inden kursusstart,

vi os ret til at udskyde eller aflyse kurset.

medmindre andet er anført under det enkelte
kursus. Du foretager din kursusafmelding ved at
skrive til growth@eibeconsulting.com.
Du kan uden omkostning afmelde et kursus inden
afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding,
dog senest 7 dage før kursusstart, opkræves et
administrationsgebyr på 50% af kursusafgiften.
Afmelder du dig senere end 7 dage før kursusstart, kan vi ikke nedsætte kursusafgiften. Din
kursus-plads kan dog uden omkostning overføres
til en anden deltager fra samme virksomhed helt
frem til kursusstart.
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