
Next Step Challenge 
Udvikling af forretnings-

kompetence  i praksis. 

6 gode råd 
til at få mere værdi af 
dit professionelle netværk
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Denne guide giver 
værdifuld indsigt i, 
hvordan et professionelt 
netværk kan skabe 
værdi og fjerne barrierer 
på vækstrejsen

 

I arbejdet med innovation 
og vækstudvikling i danske 
virksomheder, oplever vi 
kontinuerligt at vækst og succes 
skabes og forbedres gennem 
samarbejde og netværk. 

Både når vækstvirksomheder 
har ambitioner om at 
ekspandere til nye lande og 
nye brancher, eller skal have 
tilpasset organisationen til øget 
vækst – så er det helt essentielt 
med sparring og rådgivning fra 
nogen, der kender markedet og 
som har prøvet det før. 

Men desværre er mange 
ledere – og især ejerledere 
– ofte alene om at holde sig 
orienteret om nye markeder, nye 
tendenser, nye kundeindsigter 
samt tiltrækning af de rette 
kompetencer til organisationen. 

www.nextstepchallenge.dk

Til trods for de ofte mange 
års erfaring og succes, så kan 
det være meget svært at se 
virksomhedens udvikling fra et 
helikopterperspektiv, hvis man 
ikke udfordres på sine vaner, 
eller får den nyeste kundeindsigt 
med i perspektiverne. 

Men det er også vores erfaring, 
at når der sparres på et 
strategisk niveau og netværkes 
med både topledende mentorer 
og med de øvrige lokale 
virksomheder, så opstår der 
synergier, der får 2+2=5. 

Strategiske partnerskaber, 
mentorordninger, 
netværksgrupper, advisory 
boards mv. er alle måder at 
udvide virksomhedens horisont 
og få nye øjne på forretningen. 
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Udvælg
med omhu

Som højvækstvirksomhed har 
I helt sikkert travlt med driften. 
Men det betaler sig at kigge op 
og få sat ord på ambitioner og 
drømme. 
Det kan dog godt være svært at 
nå i mål med strategierne, hvis 
der mangler indsigter i, hvor de 
interne processer kan optimeres 
eller indsigter i, hvordan en 
branche eller et eksportmarked 
tager imod jeres virksomhed. 

Selvom I måske har adskillige 
års erfaring indenfor jeres felt og 
kender både produkt, marked og 
kunder som ingen anden – så er 
det alligevel utroligt givende at få 
nye øjne på forretningen. 

Mange mindre og mellemstore 
virksomheder sparrer fagligt med 
bestyrelsen eller andre, der i 
forvejen kender både lederen og 
virksomheden. 

Bestyrelsen består måske 
endda af virksomhedens 
revisor, advokat samt familie til 
ejerlederen? 

Det vil ofte give en meget 
ensidet og bekræftende 
sparring, og det vil også være 
svært at sparre om egne 
manglende kompetencer, når 
bestyrelsen er involveret.
 
Derimod vil det være en fordel 
at søge sparring hos uvildige 
brancheeksperter og ledere, 
der ikke kender jeres forretning.
Personer, der tidligere har stået i 
samme situation som jer og som 
nu kan dele ud af erfaringerne, 
så I undgår at begå de samme 
fejl og læringer. 

Som uvildige vil sparringen være 
meget mere givtig og dialogen 
kan være mere åben og lærerig. 
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Lyder det bekendt? 
For os er det en klassiker. 

Men den vil vi gerne udfordre, for er revisoren 

nu også den, der kender markedsvilkår og 

-kultur bedst i din branche? 

Inddrag fagpersoner der tænker anderledes 

og som har nye øjne på din virksomhed. 

Nogle, der kan 

udfordre jer, uden hensyn til 

aflønning eller venskaber.

”Sludder, jeg rådgiver 
mig da altid med 

min bestyrelse – den 
består af min revisor, 
min advokat og min 

hustru.”
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Fordele ved 
professionel sparring

Med vores massive erfaring indenfor 
både energi og digitalisering, glæder 
vi os over partnerskabet. 
Vi får inspiration og nye ideer fra 
en elite af højvækstvirksomheder, 
hvilket er et vigtigt element i vores 
innovationsproces.

Niels Duedahl, CEO Norlys

Gennem erfaringerne fra de 
mere end 100 deltagende 
virksomheder i Next Step 
Challenge-programmet, kan 
vi se at mange SMV’er 
er udfordrede på tid, så 
ledelsesarbejdet med strategi, 
struktur og netværk bliver 
udskudt igen og igen. 

Men der er nu mange gode 
fordele ved at høste erfaringer 
fra de, der har prøvet det før. 
Der er jo ingen grund til at begå 
de samme læringer igen.

Igennem Next Step Challenge 
forløbet bliver de deltagende 
vækstvirksomheder koblet 
sammen med et panel af 
erfarne erhvervsledere og 
forretningsudviklere. 
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Det kan enten være topledere 
indenfor samme branche som 
man selv opererer i, eller som 
man ønsker at penetrere – eller 
det kan være eksperter indenfor 
produktion, eksport o.a. 

Og det viser sig at være en god 
forretning! Det giver modspil 
til ledelsen og smutveje ind i 
branchen - samt naturligvis et 
udvidet professionelt netværk, 
der kan trækkes på i fremtiden. 

Også sparringspartnerne fra de 
etablerede virksomheder drager 
fordel af samarbejdet med de 
innovative vækstvirksomheder. 
De holder dermed fingeren på 
pulsen i forhold til eksempelvis 
udviklingen af nye teknologier 
og kundeindsigter. 
Det er win-win.
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Identificerer skyggesider, der bør 
arbejdes med og sparrer om faldgruber i 
håndtering af væksten.

Udfordrer strategierne, der derfor ender 
med at blive endnu skarpere, når I 
udfordres på vanerne. 

Deler indsigter i markeder og brancher 
– en smutvej til drømmemarkederne 
med sparring fra nogle, der har gjort sig 
erfaringerne før jer. 

Holder jer på forkant med indsigter, 
tendenser og kundeefterspørgsler (fx 
digitalisering og bæredygtighed), så I 
sikrer løbende tilpasning i et foranderligt 
marked. 

Sparrer omkring tilpasning af 
organisationen og tiltrækning af de rette 
kompetence
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Hvordan styrker 
sparringspartnere 
jeres virksomhed 
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Kontakt  
Next Step Challenge

Lisbeth Valther 
CEO
T: +45 20 30 84 52
E: liva@nextstepchallenge.com
A: Bavnehøjvej 12, Esbjerg.

Søren Røn
COO
T: +45 51 24 21 20
E: sr@nextstepchallenge.com
A: Bavnehøjvej 12, Esbjerg.

Noor Meng
CFO
T: +45 40 20 92 80
E: nm@nextstepchallenge.com
A: Bavnehøjvej 12, Esbjerg.

Tag det 
 næste skridt 

Som en direkte udledning af vores deltagelse i programmet, 
har vi nu et stærkt samarbejde med de, der var en del af vores 
advisory board. Vi har fået en stor million-ordre, der løber over 
de næste fem år og den mere end fordobler vores omsætning.
Per Mose, CEO, Nordic Platform

Vi tror på, at samarbejde og vidensdeling 
mellem iværksættere & SMV’er samt store 
etablerede virksomheder, kan skabe bedre 
løsninger - samt facilitere vækst for samtlige 
parter i øko-systemet. Samarbejde er 
nødvendig, for at løse verdens udfordringer!

Siden 2013 har vi tiltrukket et stort antal af 
nationale og internationale virksomheder 
med et stort potentiale til vækst. 
Vi udvikler kompetencer og vi skaber 
innovation i økosystemet omkring små 
og store etablerede virksomheder, 
forskningsmiljøer og klyngeorganisationer. 

Vores udgangspunkt er FN Verdensmål nr. 
17 omkring Partnerskaber for bæredygtig 
vækst - og derfor stræber vi altid efter 
bæredygtige løsninger og koncepter, der 
kan skabe innovation og udvikling - og en 
bedre fremtid. 

”The next step of doing business”
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