Strategi

De komplekse markedsforhold stiller krav om en tydelig,
men enkle og let forståelig strategierprocess, omfavnende
governance og spilleregler, der kan styre strategier,
beslutningsprocesser og adfærd til sucess. ADGECROFT har
bevis for at strategiarbejde ikke behøver at være en
kompliceret, langstrakt og kostbar proces.

Bo Memhave

Strategy Evangelist - Visionær og med iværksættertankegang
sammenholdt med en stærk vedholdenhed og problemknusertilgang er talenter som bringes i spil når der skal sættes
retning og levere det strategiske resultat.

Partner & Executive Advisor, ADGECROFT

Sører Sjøstrøm Hansen

Strategy Implementor - Dyb forankring i finansdisciplinen
men evner at se ud over tallene, ved at koble strategisk
udvikling, implementering, ledelseudvikling og derved sikre
langsigtet vækst og bæredygtighed i de finansielle
beslutninger - (Profit, People, Planet).
Partner & Executive Advisor, ADGECROFT
Begge med international ledelsesmæssig exponering og
erfaring i tværfunktionelle teams og matrix organisationer.
Solid erfaring indenfor B2B og B2C markedet, i brancher som
produktion, detailhandel, IT, Rådgivende Ingeniør forretning,
Byggeri, Biotek/Pharma.
Vi har selv siddet i den varme stol, og forstår de udfordringer
som følger med.

Ledelsesrådgivning

Styrken er vores evne til, at integrere en bred vifte af
erfaring og færdigheder samt talenter på tværs af strategi,
forretningsprocesser, medarbejder og teknologier, der
imødekommer de krav, der stilles til evnen til, at være agil i
kunders specifikke branche, forretning og organisation.

Portefølje- og processstyring

Hos ADGECROFT hjælper vi virksomheder med at skabe
påkrævede forandringer. Ved at fokusere på projekters
indvirkning på forretningsspecifikke processer, optimere
projekternes ydeevne og altid med medarbejderne i fokus
for at accelerer forandring, skaber vi overblik, struktur og
sikrer governance.

Play you talent / Play your Goals

Play your talent softwaren åbner mulighed for at sætte det
rigtigt hold gennem hele strategiens udarbejdelse og
implementering, identificere og udfylde GAPs i talenter for
at sikre en langtsigtet vinderstrategi med varig kommerciel
effekt
Play your goals softwaren åbner muligheden for at styre
forretningsmål og adfærds mål gennem hele
strategiprocessen og efterfølgende i den løbende forretning

”

"Fokuseret
Ledelsesrådgivning”
- der skaber forandring med
varig effekt bl.a. ved brug
af organisationens talenter
”Vi har selv siddet i den varme stol, og forstår de
udfordringer som følger med.

Læs meget mere om Adgecroft
på www.adgecroft.com
bo@adgecroft.com
sbsh@adgecroft.com

