
 

 

Genstart Træf - DK  åbner, hvad med jeres virksomhed? 

Hvad er jeres situation lige nu? Har I været lukket ned? Haft svært ved at skaffe varer?  

Ikke nogen at sælge til? Arbejdet hjemmefra og ellers alt som det plejer?  

Er I stadig lukket ned og har svært ved at se en fremtid for virksomheden?  

Fået lidt af en overraskelse, men nu klar til at se om krisen også kan give nogle hidtil usete muligheder? 

 

4 zoominarer      
 
 4 torsdage kl. 15.30 – 16.30 (kan sagtens nydes enkeltvis) 
 
11. juni 2020 
V irksomhedens fremtid: W orst case og nye muligheder 
 
18. juni 2020 
V irksomheden situation lige nu: Økonomi, Medarbejdere, 
visioner, udfordringer 
 
25. juni 2020 
Mobilisering af medarbejdernes potentialer 
 
2. juli 2020 
Få JA i forhandling: med kunder, leverandører, medarbejdere  
 
Oplæg om dagens emne fra Carlsen&E samt refleksion i mindre 
grupper. Bla over spørgsmål fra Corona-spillet Kom godt ud af 
krisen - udviklet af Lise Damkjær.  
 
 

 
Eva Stenby Carlsen (venstre) 
Carlsen&E 
Mejeriingeniør, E*MBA og 
proceskonsulent 
T: 20670044 
M: e@carlsen-e.dk  
 
Lise Damkjær (højre) 
Learning4life 
Civilingeniør (B) og 
proceskonsulent 
T: 2949 9636 
M: lise@learning4life.dk  

Tilmelding: Send en mail til Eva Stenby Carlsen på e@carlsen-e.dk og du modtager et link til 
zoommødet. Du kan bruge samme link alle 4 gange. 
 

50 timers konsulenthjælp 

Vi kan tilbyde virksomheder med 10-500 ansatte 50 timers gratis konsulenthjælp (vi får pengene fra en fond) 
til denne rejse. Sig til, hvis I er interesserede – uanset om I deltager i zoominarerne eller ej.  

Hvert Genstartforløb tilrettelægges i samarbejde med den enkelte virksomhed og kan fx være en opgørelse af 
virksomhedens situation lige nu og en formulering af en ønsket fremtid – gerne som en vild drøm. Derefter en 
breakdown til ca 3 faser på vejen fra situationen nu på vej mod drømmescenariet. Endelig frisættelse af 
medarbejderne og implementering af strategien. Vi kan også hjælpe jer med lige netop den problemstilling, I 
står med nu. Vi planlægger i fællesskab, hvordan vi bruger de max 50 t bedst. 


