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EKSKLUSIVT EFFEKTIVISERINGSNETVÆRK!
 
Frigiv	  potentialet	  for	  effektivisering	  i	  din	  virksomhed!
Vores	  erfaring	  gennem	  14	  år	  har	  vist	  os,	  at	  mange	  virksomheder	  står	  med	  daglige	  udfordringer.

Udfordringer	  som	  handler	  om	  at	  fjerne	  spild	  og	  ineffektivitet.	  Virksomhederne	  mangler	  sparring	  og	  viden

til	  at	  løse	  hovedårsagerne.

Vi	  har	  lyttet	  til	  disse	  udfordringer	  hos	  virksomheder	  i	  vores	  netværk.	  Derfor	  laver	  vi	  startskuddet	  til	  et

effektiviseringsnetværk	  der	  løser	  konkrete	  udfordringer	  i	  virksomhederne.

Sæt	  kryds	  i	  kalenderen
Vi	  har	  forhåndsinviteret	  udvalgte	  virksomheder	  i	  vores	  netværk	  til	  præsentation	  af

effektiviseringsnetværket.	  Deltagerne,	  facilitatorerne	  og	  konceptet	  bliver	  introduceret	  tirsdag	  27.	  maj	  kl.

10.00	  på	  Kolding	  Bibliotek,	  Mødelokale	  5.	  Vi	  afslutter	  arrangementet	  kl.	  12.00	  med	  frokost	  på	  Frist	  Hotel

Kolding.

Du	  kan	  smugkigge	  konceptet	  her.	  Vi	  glæder	  os	  til	  en	  dag	  sammen	  med	  effektive	  virksomheder.

Tilmeld	  dig	  her:	  lisbet@c-‐value.dk

Første	  netværksmøde
Første	  netværksmøde	  afholdes	  tirsdag	  24.	  juni	  kl.	  08.30	  –	  kl.	  14.00	  hos	  et	  af	  medlemmerne.

Reserver	  plads
Der	  er	  plads	  til	  8	  virksomheder	  i	  en	  netværksgruppe,	  og	  vi	  har	  allerede	  forhåndsreservationer.	  Giv	  besked

nu	  om	  du	  vil	  forhåndsreservere	  en	  plads	  her:	  lisbet@c-‐value.dk.	  Efter	  din	  tilmelding	  modtager	  du	  en

kalenderinvitation.

 

Klar til forandringer? Besøg vores
hjemmeside www.c-value.dk

E-bog:  Luk  hullet  i  din  bundlinje!

Pengene  fosser  ud  af  kassen  hver  dag...  men

du  ved  det  garanteret  ikke...

Få  en  kort,  praktisk  gennemgang  af  hvad

begreberne  LEAN  og  SIX  SIGMA  kan  gøre  for

din  virksomhed  for  kun  kr.  99,00  +  moms.

Køb  E-bogen  her.
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Det sker

Effektiviseringsnetværk

Præsentation af deltagerne og facilitatorerne

Tirsdag 27. maj kl. 10.00 på Kolding Bibliotek,
Slotssøvejen 4, Mødelokale 5 (placeret på 1. sal mod
Fredericiagade), 6000 Kolding.

Vi afslutter arrangementet kl. 12.00 med frokost på
First Hotel Kolding.

Se mere her:
https://www.facebook.com/events/506544592801563/

Effektiviseringsnetværk

1. netværksmøde

Tirsdag 24. juni kl. 08.30 – kl. 14.00 hos et af
medlemmerne.

Se mere her:
https://www.facebook.com/events/863921553625332/
 

Lancering af E-bog om opgave effektivisering

Tirsdag 1. juli hos C-Value®

Se mere her: www.c-value.dk
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