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Hvorfor hedder vi C-Value®?
Det sker at vi bliver stillet spørgsmålet hvorfor vi hedder C-Value®?
Eller hvad betyder C’et foran Value?
 

Det har en simpel forklaring. Hos C-Value® effektiviserer vi enhver gentagen
arbejdsproces med værktøjerne LEAN, Six Sigma og sund fornuft. Mange gange
underviser vi vores kunde i deres virksomhed eller er ekstern underviser på
forskellige uddannelsessteder.

Alle organisationer bør se værdien i, at levere det som kunderne finder værdifuldt. Jo
mere værdi organisationerne giver til kunderne jo større konkurrencekraft. Da vi har
med en del internationale virksomheder at gøre. Ja, så bliver det til C = Customer
Value

Virksomhederne skal altså skabe værdi til kunderne. Det betyder også, at jo mere
kundeværdi de skaber jo mere loyalitet og kundetilfredshed kommer der retur til
virksomheden. Det skaber en øget forretning i virksomheder og dermed højere
værdisætning for virksomheden overfor aktionærer/samfundet.  Altså, kan vi
omskrive det til C = Company Value

Ingenting bliver skabt i virksomhederne uden dygtige, trofaste og engagerede
medarbejdere. Alt afhænger af medarbejdere som er i stand til at skabe kundeværdi.
Derfor er det vigtigt hele tiden at sikre sig, at medarbejderne har de rette
kompetencer og kan være bindeleddet mellem kunden og virksomheden. Igen, kan
vi omskrive det til C = Competence Value

"Derfor hedder vi C-Value®. Vi hjælper vores kunder til at de kan levere kundeværdi,
via værdierne i deres virksomhed som deres medarbejdere skaber, på baggrund af
deres værdifulde kompetencer", siger Torben Kjær Madsen, indehaver og
effektiviseringstræner, C-Value® 

Læs mere her

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

Effektiviseringsnetværk

19. maj 2015 kører første
effektiviseringsmøde i vores nye
effektiviseringsnetværk.

Vi afholder informationsmøde 24.marts,
hvor du kan komme og høre om det
nye eksklusive effektiviseringsnetværk
og møde andre virksomheder med
succes. 

Tilmelding her

Facebook Hjemmeside LinkedIn E-mail

Det sker
2 dages kursus: Personlig Effektivisering

Torsdag 12. marts hos C-Value®, Fredericiagade
28, 6000 Kolding.

Der er træning kl. 9-16 den 12. marts og 26. marts.
Aflevering af rapport: 26. marts. 

Se mere her. 
Tilmelding her.

Effektiviseringsnetværk: Informationsmøde

Tirsdag 24. marts hos C-Value®, Fredericiagade
28, 6000 Kolding.

Der er informationsmøde kl. 14-16 den 24. marts. 

Se mere her. 
Tilmelding her.

Effektiviseringsnetværk

Tirsdag 19. maj hos et af medlemmerne.

Der er effektiviseringsmøder kl. 9-15 den 19. maj, 22.
september, 17. november og 23. februar. 

Se mere her. 
Tilmelding her.

2 dages kursus: Møde Effektivisering

Torsdag 4.  junihos C-Value®, Fredericiagade
28, 6000 Kolding.

Der er træning kl. 9-16 den 4. juni og 19. juni.
Aflevering af rapport: 19. juni. 

Se mere her. 
Tilmelding her.

2 dages workshop: PersonProfil OlsenBanden -
adfærdsudvikling

Mandag 12. oktober hos Ingeniørhuset i Odense,
Englandsgade 25, 5000 Odense C.

Der er træning kl. 9-16 den 12. oktober og 13.
oktober. 

Se mere her. 
Tilmelding her.
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