
Er du modig nok til at flyve i 
helikopter? 
Få et helikopterperspektiv på din virksomheds muligheder, 
 udfordringer og fremtid

Hvor vil du gerne have, at du og din virksom-
hed er henne om 10 år?

Dét har du helt sikkert en idé om. Men er det 
realistisk? Hvad kræver det af dig? Og hvad 
kan du aktivt gøre for at opnå det, du gerne 
vil?

Det er vigtigt, at du er modig nok til jævn-
ligt at stille dig selv disse spørgsmål – gerne 
sammen med nogen, der kan bidrage med et 
fagligt syn på sagen og udfordre dig. 

Book et overbliksmøde på to timer med Pa-
triotisk Selskabs HIIT-gruppe til en særpis på 
2.000 kr. ekskl. moms, hvis du booker mødet 
på Agromek.

I træningsverdenen står HIIT for Høj Intensi-
tet Interval Træning. Hos Patriotisk Selskab 
står det for:

• Helikopter
• Inspiration
• Idéskabelse
• Tværfaglig

Vores HIIT-gruppe er dynamisk og består 
af mange forskellige fagkonsulenter. På 
baggrund af din situation udvælger vi to-
tre konsulenter fra gruppen, som kommer 
på besøg hos dig og sætter din virksomhed 
i helikopterperspektiv. Sammen brainstormer 
vi om virksomhedens fremtid, og vi kommer 
med konkrete idéer til, hvordan du kan opnå 
dine mål nu og på længere sigt. 

BOOK ET OVERBLIKSMØDE  

MED PATRIOTISK SELSKAB



Se dilemmaerne i øjnene
Du skal være klar på, at et møde med 
HIIT-gruppen kan være hårdt. Vi har tænkt os 
at stille dig udfordrende og svære spørgsmål: 
Dén slags, som du ikke bryder dig om at stille 
dig selv. Men det er det hele værd i sidste 
ende.

I en verden, hvor alting går stærkt, og struk-
turudviklingen i landbruget har fart på, er 
det vigtigere end nogensinde, at du tør se 
din virksomhed i et nyt lys. Et overbliksmøde 
er første skridt på vejen mod at se de svære 
dilemmaer i øjnene frem for at undvige dem. 

Du sætter dagsordenen
Vi kan ikke løse udfordringerne i din virksom-
hed og bringe dig i mål med det, du gerne 
vil – det skal du selv gøre. Til gengæld kan vi 
stille linsen skarpt, så du bedre kan overskue 
vejen til målet, og vi kan hjælpe dig med at gå 
fra tanke til virkelighed. 

Hvad mødet kommer til at handle om, afhæn-
ger i høj grad af dig, og hvad du har behov for 
vores perspektiv på – jo bedre du forbereder 
dig, jo større et udbytte kan du få af over-
bliksmødet. 

Hvornår skal du booke et over-
bliksmøde?
Et overbliksmøde er både for dig, der har sto-
re drømme, og for dig med udfordringer, der 
skal løses, for at din virksomhed fortsat kan 
være her om 10 år.

Det er altid en god idé at tænke langsigtet 
– men der findes situationer, hvor det giver 
ekstra god mening med et overbliksmøde. 
Det kan fx være, hvis du gerne vil:
•  udvide, konsolidere eller optimere din nu-

værende produktion
•  opstarte en ny driftsgren
•  lave et ”turnaround”
•  gøre din virksomhed attraktiv for næste 

generation

Interesseret i et over-
bliksmøde?
Så kontakt virksomhedsrådgi-
ver Lene Nygaard til en snak om 
din virksomheds udfordringer 
og fremtidsplaner.

Mail: ln@patriotisk.dk
Tlf.: 6315 5489

Patriotisk Selskab

Ørbækvej 276

5220 Odense SØ

Tel +45 6315 5400

patriotisk@patriotisk.dk

www.patriotisk.dk


