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Når strategien rammer virkeligheden - en succes eller en fiasko? 
 

Vidste du, at over 70 % af alle strategier, udviklingsprojekter eller nye tiltag falder til jorden eller 
mislykkes?    

Har du lyst til at vide mere om, hvorfor nogle virksomheder lykkes med at gennemføre nye strategier, 
mens andre ikke gør? 

På foredraget får du indsigt i 10 meget forskellige virksomheder, hvor de 5 fik succes med at gennemføre 
deres strategi - de 5 andre ikke. 

Du hører om strategi og udfordringer i bl.a. en virksomhed, der skulle ekspandere i udlandet, en der 
havde fået ny international ejer, en som gik efter at vinde et mesterskab, en bestyrelse der stoppede alt 
udvikling, to par som ville fusionere og et par generationsskifte. 

Du får inspiration til din egen strategiimplementering, samt nye ideer til hvad du kan gøre, for at opnå de 
resultater, du drømmer om. 
     

Foredragsholder  

Evabeth Mønster, Dir. LMI Danmark A/S 

Evabeth Mønster har arbejdet med leder- og organisationsudvikling i 30 år. Været personlig sparringspartner 

for 385 ledere på alle niveauer og gennemført udviklingsprojekter i mere end 400 virksomheder. Har modtaget 

flere udviklingspriser for vækstskabende resultater.  Sidder i flere bestyrelser og er medlem af Dansk Industris 

Women On Board.  

 

 

 

 

VI BORTLODDER 5 GRATIS FOREDRAG – VÆRDI 50.000 KR. 
        

I anledningen af Leadership Management International`s 50 års jubilæum kan du vinde 
 et af vores populære løsningsorienterede foredrag. 

 

 

Konkurrencens målgruppe 

Saml mindst 25 erhvervsaktive fra dit netværk, faglige organisation eller forening og få et spændende 
foredrag på 90 min., med mulighed for at stille spørgsmål.    

Sendt en mail til lmi@lmi.dk og fortæl, hvorfor du gerne vil vinde et gratis 
foredrag til en værdi af kr. 10.000. Du betaler blot min transport.  
 
Sidste frist for at deltage i konkurrencen er d. 15. oktober 2016. 
  

Mange hilsner og på gensyn  

Evabeth Mønster  

LMI Danmark A/S   

 

http://www.lmi.dk/
mailto:lmi@lmi.dk

