Copenhagen Business Hub
– Erhvervshus Hovedstaden

Skyd genvej til bæredygtig udvikling og vækst på bundlinjen

ehhs.dk

Hvem er vi og
hvad hjælper vi med?

1:1 sparring i naturen – et perfekt
mødelokale til afklaring, overblik
og nye idéer.

Hos os kan alle virksomheder i hovedstadsområdet få uvildig, specialiseret
sparring og programforløb skræddersyet til deres specifikke udfordringer og
ønsker. Formålet er at skabe bæredygtig udvikling, vækst og øget konkurrencekraft i hele regionen.
Vi er knudepunkt for lokale og globale støttemuligheder, for offentlige og private
aktører, og forvalter en stor del af den danske erhvervsfremmeindsats på vegne
af de 29 kommuner i hovedstadsområdet. Vi henviser altid til vores store netværk
af private rådgivere, når din virksomhed skal godt videre.
Sparringen hos os er uvildig og koster kun din tid og virkelyst, og det vælger omtrent
2000 virksomheder hvert år at benytte sig af.
De vigtigste pejlemærker hos os afgøres altid af vores kunders behov. Derfor har
vi særligt fokus på digitalisering, internationalisering, bæredygtighed, arbejdskraft, kompetenceløft samt startup og iværksætteri.
På de næste sider kan du læse mere om vores kompetencer og ydelser og møde
nogle af de kunder, vi har gjort en forskel for.

 ing, skriv eller book en forretningsudvikler direkte på ehhs.dk
R
Mail: info@ehhs.dk – tlf: 3010 8080
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» Man får en gratis ydelse, og det er ret vildt,

for det er meget værdifuld sparring for mig
som iværksætter «

Virksomhedsejer Frederik Berthelsen (tv), Berthelsen Consulting, har fået uvildig sparring af
forretningsudvikler Lars Danscher, Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden.
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Opstart af ny virksomhed

Miss Bagel har sparret med blandt andre
forretningsudvikler Max Damgaard.

Don’t stop! Start up
(& stand out)

Passion og hårdt arbejde er vejen frem, hvis du vil gøre din geniale idé til god
forretning, og at lytte til uvildig vejledning kan hjælpe dig til at gøre det på den
smarte måde. Vi taler af, og med, erfaring, så slå endelig ørerne ud hos os.
Vi har tilbud, der matcher alle iværksætteriets stadier: Fra idéudvikling, over
etablering, til vækst.

» Vi er sådan nogle, som normalt helst vil

gøre tingene selv, men deres konsulent fik
åbnet vores øjne, og de er blevet vores
løbende sparringspartner «
Lone Kok, Innovations- og
produktionschef Miss Bagel

ehhs.dk/ivaerksaetter
4

5

Bæredygtighed
Den gode sag er
også god forretning

Kunderne foretrækker det: Produkter og services fra virksomheder, der arbejder
bevidst med FN’s verdensmål for en mere retfærdig og bæredygtig verden. Der
er også besparelser til dig, klima og miljø i den grønne omstilling, og du kan
udnytte energi og andre ressourcer mere effektivt med cirkulær økonomi.
Vi har programforløb, workshops, sparring og events for dig, der vil gøre en forskel
for verden og din virksomhed. Vi kan også gå i dybden sammen med dig, der har
en anden udfordring i din virksomhed for eksempel inden for fødevarer eller CSR.

» Jeres programmer er en kæmpe hjælp.

Vi har fået
sparring på alt det, vi hidtil mere eller mindre bare har
antaget, men ikke prøvet før – for eksempel hele den
digitale udvikling ... «
Torben Hoffeldt, Communications Director i HEVEA
og gift med HEVEAs grundlægger Terese

ehhs.dk/baeredygtighed
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HEVEA har fået sparring af forretningsudvikler Henriette Kahré
Freris og deltaget i programmet SDG Business Booster, der
handler om at bruge Verdensmålene i forretningen.
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Ledelse & strategi

Altinget har deltaget i programmet »Vækst via
ledelse« og sparret med forretningsudviklerne
Kim Meyer Karlsen, Max Damgaard og
Per Strigler.

Kære leder,
Har du glemt strategien?

... man kan ikke føre an, mens man render rundt og leder efter den.
Et solidt kendskab til kunsten at tænke strategisk på alle planer, kan give dig en
stor fordel i din rolle som din virksomheds hjerne og hjerte. Hos os kan du trække
på fortrolig 1:1 sparring, programmer og workshops med vores forretnings
udviklere. De har alle haft egen virksomhed og/eller ledende stillinger i større
danske foretagender.

» Det er vigtigt at få professionel sparring ind,

når man skal vokse - her har Erhvervshuset
hjulpet os «

Rasmus Nielsen, CEO, Altinget

ehhs.dk/ledelse
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Bestyrelse
Dine helt egne eksperter
tæt på de daglige dilemmaer

Izabel Camille har fået sparring af
forretningsudvikler Max Damgaard
for at finde og sammensætte en
professionel bestyrelse.

Mange virksomheder vinder ved at tilknytte et advisory board eller en egentlig
bestyrelse.
I vores uvildige sparring kortlægger vi mulighederne, og præsenterer det match
af kompetencesæt og personligheder, der kan give jer det bedste boost.

» Erhvervshuset kan noget med objektiviteten. Der

er ingen skjulte agendaer hos jer, og derfor tror jeg
mange mindre selvstændige erhvervsdrivende går
jeres vej «
Lars Kirstein Andersen,

Bestyrelsesformand for smykkevirksomheden Izabel Camille

ehhs.dk/bestyrelse
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Eksport & internationalisering
Din virksomheds vækst behøver
ikke at begrænse sig til det flade
danske landskab

Nohrlund har fået sparring af
forretningsudvikler Henriette
Kahré Freris for at tilrettelægge
et eksportfremstød i UK.

Der er masser af både let indtageligt og mere kuperet terræn i horisonten. Vi
har erfaring og viden til en seriøs analyse af dine muligheder, og er i nær alliance
med alle væsentlige, internationale aktører.
Både innovation, produktion og handel er globaliserede størrelser, og der er lige
så mange faldgruber som muligheder. Vores programforløb kommer hele vejen
rundt, og i vores uvildige 1:1 sparring, udfolder vi ekspertisen til at afklare din
unikke virksomheds potentiale.

» Man kunne have brugt ti år på selv at under-

søge det hele, eller man kan holde tre møder
med Henriette «

Oliver Sehested, direktør for Events & Festivals
hos cocktailvirksomheden Nohrlund

ehhs.dk/internationalisering
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Kunderejsen
Afklaring giver overblik
– planlægning giver fokus

Identificere
udfordring

Uvildig sparring

Kundens
udfordring

Prioritering af
fokusområder

Identificere
ressourcebehov

Nyt behov

Henvisning til
eksterne rådgivere

Virksomheden arbejder selv videre med

Implementering af fokusområderne
Når du bliver kunde hos os, kan du forvente at komme godt videre med en konkret handlingsplan. Vi implementerer ikke, men tager gerne imod dig igen, når
du har en ny udfordring eller mulighed, der behøver friske øjne og afklaring.
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Handlingsplan

Dialog og
eksekvering
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Kapital & finansiering
Det forkromede overblik
og det gyldne pitch
– vejen til ny kapital
Vi kaster gerne et erfarent blik på din idé, økonomi og strategi, så du kan blive
klar til mødet med potentielle investorer eller bankforbindelser.
Vores uvildige sparring er baseret på et indgående kendskab til området, og
målrettet din virksomheds behov, uanset om det er innovation eller vækst, du
ønsker finansiering til.
Vi skaber et overblik, lægger en plan og perfektionerer dit pitch.

Raaschou A/S har fået sparring
af forretningsudvikler Per Nygaard
til at ansøge om kapital til digital
innovation hos Innovationsfonden.

» Per er meget low key – og det kan jeg godt lide.

Og så kommer han med en stor erfaring bygget på,
at han selv har været ude og få jord under neglene «
Lars Kramer, direktør for forretningsudvikling
hos snedkervirksomheden Raaschou A/S

ehhs.dk/finansiering
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Økonomi

Lobe Malerfirma har fået
sparring af forretningsudvikler
Kim Meyer-Karlsen.

Styr på økonomien
styrker dit overblik

Det er ikke alle, der excellerer i Excel eller er vokset op med nøgletal i kugle
rammen. Men det er vi, og vi omsætter gerne vores viden og erfaring til
brugbare værktøjer. Lad os tjekke dine vitale tal, så du kan tage fat på
både udfordringer og potentialer på et oplyst grundlag.
Vi tilbyder tjek og uvildig sparring, og har også et særligt tilbud, Early Warning, til virksomheder i akut økonomisk krise. Tøv ikke med at kontakte os.

» Erhvervshuset gennemgik hele vores produktions-

flow og så på al vores data. I dag ved vi, hvor vi tjener
pengene, og vores processer er blevet optimeret. Det
kommer kunderne til gode « Patrik Lobe, direktør i Lobe Malerfirma
ehhs.dk/okonomi
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Produktudvikling & innovation

Beyond Leather Materials har
fået sparring af forretningsudvikler Lasse Sørensen.

Spot på din
virksomheds fremtid

Innovation er rygraden i både den geniale idé, fortsat udvikling og succes,
uanset om du er en start up eller en etableret og fermt skalerende virksomhed.
Vi ynder at tale markedsanalyse, strategi og digitalisering, og har altid en
passende projektør, der kan kaste lys over dine udviklingsmuligheder.
Vi er tætte partnere med, og eksperter på, Innovationsfonden, Vækstfonden,
kapitalfonde og relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner.

» Det er fantastisk at starte en virksomhed i

København. På forretningssiden har vi fået stor
hjælp fra universitetet, mentorer og accelleratorprogrammer «
Hannah Michaud - Beyond Leather Materials
ehhs.dk/innovation
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Digitalisering
I kredsløb om markedet – mere
end bare strøm til din virksomhed

Gorm Larsen Nordic har deltaget i
programmerne VKU (Vækstrettet
Kompetenceudvikling) og VGI
(Vækst Gennem Internationalisering).

Regering og erhvervsliv er enige: Vi skal i Danmark højne vores digitale niveau.
Produktion eller service? Start up eller SMV? Det gør ingen forskel, når det kommer til mulighederne for øget produktivitet. Det kræver dog den rette ekspertise
at vælge rigtigt for netop dig og din virksomhed.
I vores sparring går vi målrettet til sagen, og afdækker jeres digitale parathed,
og præcis hvordan øget digitalisering og anvendelse af ny teknologi kan gøre
en forskel.

» Vi havde et software-as-a-service produkt, men

manglede en proces og en struktur til målrettet at
komme videre med digitalisering og internationalisering, som var det endelige mål « Jens Brinch, CEO i Gorm Larsen Nordic:
ehhs.dk/digitalisering
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Salg & Markedsføring
Hos os skal du ikke købe noget
for at blive bedre til at sælge

Jytte Bille har fået sparring om
salg og markedsføring af forretningsudvikler Steen Pedersen.

På workshops eller gennem uvildig 1:1 sparring kortlægger vi dine muligheder for
øget salg og overskud. Du får en plan og kendskab til de rette praktiske værktøjer. En virksomhed uden god salgsstyring kan hurtigt blive en dyr fornøjelse,
og vores professionelle vejledning er altså helt uden beregning.
Bliv også koblet sikkert op på den digitale markedsføring, som er din hurtige forbindelse til et større marked, og lær at måle effekten af din indsats, så du altid
kan tilpasse strategien.

» Som start-up og uden en organisation er det fan-

tastisk at få tilbudt forløb hos Copenhagen Business
Hub, som i den grad bliver tilpasset dit behov i
forhold til, hvor du er i udviklingen « Jytte Bille, Founder af STAÏ
ehhs.dk/salg
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Produktionsoptimering

Borgen Ingeniør & Smedefirma har
fået sparring af forretningsudvikler
Steen Lohse.

Smart, smartere, din virksomhed

Vil du effektivisere arbejdsgange og systemer, og udradere ressource
spild? Vi kan hjælpe dig med at skabe de bedste betingelser for en stabilt
stor eller voksende andel af markedet – for din virksomhed.
Uvildig 1:1 sparring baseret på erfaring med mange brancher, virksom
heder i alle størrelser og med vidt forskellige ønsker. Med bæredygtighed,
sparehensyn eller andet som bærende princip. Og et stort netværk af private rådgivere at henvise til, når du skal eksekvere.

» Vi er gennem hjælp til digitalisering og

automatisering af vores produktion i gang
med at blive langt stærkere «
Mick Bundsgaard, værkfører hos Borgen Ingeniør & Smedefirma

ehhs.dk/optimering
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Kort fortalt

Vi er mere end 70 forretningsudviklere, projektledere
og andre medarbejdere, der lever for at gøre en ægte
forskel for den enkelte virksomhed.

Du er altid velkommen til at kontakte os på
e-mail: info@ehhs.dk eller tlf: 30 10 80 80

Copenhagen Business Hub
Erhvervshus Hovedstaden
Fruebjergvej 3
2100 København Ø

ehhs.dk

