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Strategi og salg
i mindre virksomheder

Lone Aagaard
Indehaver af KOMMITMENT DK ApS 

Strategisk rådgiver, der faciliterer processer med fokus 
på forretningsudvikling, kommunikation og salg.
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Har du og din virksomhed behov for at få lavet en klar forretnings- 
strategi med formulering af din ambition, mål, økonomi og salgs- 
indsatser for de næste 3 år?

Har du brug for at få skabt overblik og en klar sammenhæng i 
forhold til hvilke kunder du skal gå efter, dine produkter og ydelser, 
prissætning og salgsaktiviteter?

Har du udfordringer i forhold til at sælge dine ydelser? 

Hvis JA, så har vi et favorabelt tilbud til dig og din virksomhed, hvor du 
får sparring og rådgivning skræddersyet til din virksomhed.

Helt konkret har vi fået en klar strategiplan, hvor 
der ligger nogle klart definerede operationelle     
opgaver. Det har betydet, at vi er blevet mere      
dynamiske i vores ageren i forhold til kunder og 
den øvrige omverden. Men jeg har også været 
igennem en personlig udvikling i forløbet, som har 
været medvirkende til, at jeg har flyttet mig som 
leder.

“ ”

Gert Salzer, direktør i Markings ApS

Med Lones gode råd og vejledning og et kærligt 
spark bag i har jeg fået gang i en positiv spiral, der 
åbner en verden af muligheder for min virksomhed.

Jannie True Hansen, True Kommunikation

“ ”

Idé, ambition og vision

Ydelse, kunder og 
marked

Organisation, salg 
og markedsføring

Strategi, budget og 
handleplan

Strategiforløb er tilrettelagt med 4 moduler á 3 timer, der afvikles over 

1-3 måneder. Der skal afsættes lidt tid til hjemmearbejde mellem hvert 

modul.

Under hele forløbet er der mulighed for hotline til Lone Aagaard via 

telefon og email.
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