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Passion er en væsentlig drivkraft  
for alle arkitektvirksomheder.  

Men uden forretningsmæssige  
kompetencer kan man ikke overleve  
og udvikle sig.
Fremover skal vi også kunne byde ind  
på de mange bæredygtighedsydelser  
og udvikle nye forretningsmodeller. 
KATJA VILTOFT   
Bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder  
og kreativ direktør hos JJW Arkitekter
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Vi former en bæredygtig fremtid  
for danske arkitektvirksomheder
Fremtiden handler om bæredygtighed. Det er på samme tid et vilkår,  
en udfordring og en mulighed for danske arkitektvirksomheder. Det 
handler om simultant at skabe god arkitektur og stærkere virksomheder.

HVAD  
KURSET Architecting Leadership – skab en stærk og bæredygtig virksomhed 
handler om forretningsmæssige kompetencer. Om hvordan du udvikler en 
kommercielt og finansielt stærkere arkitektvirksomhed.

HVEM  
MÅLGRUPPEN er ledelsen i de danske arkitektvirksomheder. 

HVORFOR  
UDBYTTET er fornyet inspiration og nye perspektiver på, hvordan du bygger  
en mere lønsom arkitektvirksomhed. Til glæde og gavn for både partnere,  
medarbejdere og en mere bæredygtig fremtid.

HVORDAN  
VARIGHEDEN for kurset Architecting Leadership – skab en stærk og  
bæredygtig virksomhed er to dage.
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Den 1. dag handler om 

BÆREDYGTIGE  
FORRETNINGSMODELLER
Her får du svaret på:
•  Hvordan ser fremtidsscenarierne ud for danske arkitektvirksomheder?
•  Hvad karakteriserer succesfulde strategier for arkitektvirksomheder?
•  Hvordan ser en forretningsmodel ud for en arkitektvirksomhed?
•  Hvilken finansiel performance karakteriserer de forretningsmæssigt  
 stærkeste danske arkitektvirksomheder?
•  Hvilke otte måder kan arkitektvirksomheder forbedre deres finansielle  
 performance på?

Den 2. dag handler om 

BÆREDYGTIG  
VÆRDISKABELSE
Her får du svaret på:
•  Hvorfor er kompetencer inden for prissætninger så afgørende?
•  Hvordan bliver danske arkitektvirksomheder bedre til værdibaseret  
 prissætning?
•  Hvad betyder evnerne inden for forhandling? Og hvilke forhandlings- 
 situationer er der i et projekts livscyklus?
•  Hvordan udvikler arkitektvirksomheder sig til såkaldte ”powerbrands”?

På kurset:
•  Vil du møde forskellige  
 oplægsholdere.  
• Veksles der mellem præsen- 
 tationer og diskussioner samt  
 cases og praktiske øvelser.  
• Får du gode tips og checklister,  
 som du kan arbejde videre  
 med hjemme i arkitekt- 
 virksomheden.
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Hvem står bag?
•  Kurset Architecting Leadership – skab en stærk og bæredygtig virksomhed  
 er baseret på den seneste viden omkring strategisk ledelse og prissætning  
 af professionelle rådgivningsvirksomheder. Kilderne til kurset er baseret  
 på litteratur fra Harvard Business School, CBS m.fl.
•  Kurset er udviklet af Henrik Jensen fra konsulentvirksomheden  
 Brandse & Co i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder. Henrik  
 har med succes udviklet tilsvarende uddannelsesforløb for danske bureau-
 virksomheder.

Praktiske informationer
Hvornår 
Torsdag den 8. og fredag den 9. september 2022. 
Vi starter torsdag den 8. september kl. 10.00 og kører frem til kl. 17.00.  
Der er arrangeret fælles netværksmiddag torsdag den 8. september kl. 18.30. 
Fredag den 9. september starter programmet kl. 09.00 og vi er færdige kl. 15.00.

Pris 
Kr. 4.800,- ekskl. moms pr. deltager.  
Det er muligt at tilmelde flere fra samme virksomhed.  
Dog er deltagerantallet begrænset til 20 deltagere i alt.

Hvor 
IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Tilmelding  
Send til mail til Ulla Michael, um@danskeark.dk.  
Tilmeldingsfrist er mandag den 15. august 2022.

Yderligere info  
Send til mail til Lars Emil Kragh, lek@danskeark.dk eller telefon 5167 1554.

Forretningsmæssige  
kompetencer er  

nødvendige for at kunne  
skabe stærke virksomheder  
og god arkitektur.
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