
Mannaz Strategiuddannelse
Få værktøjer til at udvikle og implementere din 
virksomhedsstrategi

Kombinér Strategiudvikling med Strategiimplementering
Med denne kombination af vores to strategikurser får du fyldt hele din strategiværktøjskasse op. Du lærer at komme 
hele vejen fra analyse over strategi til handling, så du og din virksomhed eller organisation opnår de bedste 
resultater.

 

 

Få rabat ved køb af hele pakken
Du sparer ca. 13 %, hvis du køber denne pakke, som består af de to nedenstående kurser, ift. at købe kurserne hver 
for sig*.

Strategiudvikling – fra analyse til strategi

En god strategi har et solidt fundament af analyse og viser retning for årene, der kommer. Lær at komme i dybden 
med analyse og design af virksomhedens strategi.

Læs mere

Strategiimplementering – fra strategi til handling

Din strategi er færdiggjort, nedskrevet og klar – men hvordan får du den omsat til konkrete handlinger og målbare 
resultater? Få konkrete værktøjer og metoder til at implementere din virksomheds strategi.

Læs mere

*Kurserne skal bestilles samlet og afvikles inden for et år i den rækkefølge, der passer dig bedst. Såfremt du 
afmelder et af kurserne, vil du blive faktureret fuld pris på det kursus, du har deltaget på.

Hvem deltager?

Ledere, projektledere eller konsulenter, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for eksekvering og 
implementering af strategi.

 

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/strategiudvikling/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/strategi-implementering/


Underviser
Lars Østerby, Client Director

Lars Østerby er uddannet cand. Merc. i afsætningsøkonomi og har igennem 22 år arbejdet i virksomheder som 
Carlsberg, Dyrup, Hempel og DS Smith Packaging inden han blev en del af Mannaz. Lars har i mange år arbejdet 
med design og implementering af strategi og forretningsplaner i ledende stillinger, og har selv oplevet de 
udfordringer man som leder står i, når strategier og forretningsplaner skal udarbejdes og eksekveres i en travl 
hverdag og en kompleks organisation og omverden.

Kursusoversigt

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/mannaz.com/httpdocs/wp-
content/themes/mannaz/content/course_dates.php on line 255
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Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/mannaz-strategiuddannelse/

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/mannaz-strategiuddannelse/


Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlige tests

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem DISC®, MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Individuel coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 
afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/tests-og-maalinger/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

