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I bogen deler jeg mine erfaringer fra et stort antal succesfulde vækstprojekter fra mange forskellige brancher.

Krisen er for langt de fleste virksomheder et afsluttet kapitel, og vi står nu i en generel økonomi med meget
lille vækst. Konklusionen er derfor klar. Vil du have vækst, er det noget, du selv må skabe.

Mange ledere står lige nu og spørger sig selv: Skal jeg fortsat have en konservativ og uambitiøs målsætning,
eller tør jeg igen gå efter vækst?

Hvis du spørger mig, har du intet valg.

For hvis din virksomhed ikke vokser, er den ved at dø. Det er blot et spørgsmål om hvornår.

Vil du igen sætte en vækstagenda i din virksomhed, er denne bog det rigtige for dig, og du vil finde megen
inspiration og helt konkrete værktøjer, modeller og cases, der kan hjælpe dig godt i gang.

God fornøjelse med bogen - og tillykke med din beslutning om, at du via Vækstledelse vil skabe markant
vækst i din virksomhed.
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