
Strategiforløb 
sikrer videreførelse
Skippers Furniture sætter strategi og markeds-
føring på agendaen og sikrer videreførelse af 
virksomheden ved fremtidigt salg gennem en 
fokuseret strategiproces.
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Et ønske om øget fokus på markeds-
føring og sikring af virksomhedens 
videreførelse ved et fremtidigt salg 
er udgangspunktet for et samarbejde 
mellem Skippers Furniture og Center 
for Idé & Vækst. I dag har Skippers 
Furniture fornyet fokus på salg og 
markedsføring samt skabt et solidt 
udgangspunkt for et fremtidigt salg 
af virksomheden.

Skippers Furniture er en moderne 
polstermøbelfabrik, der udvikler og 
producerer arkitekttegnede sofaer og 
hvilestole. Virksomheden ønsker at 
sikre videreførelsen af Skippers Fur-
niture ved et fremtidigt salg, men er i 
tvivl om hvordan.

Fornyet overblik
Skippers Furniture gennemfører derfor 
i samarbejde med Idé & Vækst et mål-
rettet strategiforløb. Målet er at skabe 
yderligere fokus på virksomhedens 
markedsføring via nye salgsmodel-
ler og markedsføringsaktiviteter for 
at sikre øget salg af virksomhedens 
produkter. Samtidig skal strategi-
forløbet forberede virksomheden på 
et kommende salg og dermed sikre 
en videreførelse af virksomhedens 
aktiviteter.

”Det var alfa omega for os at få sat 
dette forløb i gang. Konsulenterne 
fra Center for Idé & Vækst styrede 
processen og hjalp os med i fælles-
skab at skabe overblik over de mange 
muligheder, vi har, for at styrke vores 
virksomhed, så vi kan gøre os gunstige 
til et fremtidigt salg,” fastslår Steen 
Skipper.

Tryghed for fremtiden
På baggrund af strategiforløbet blev 

der udarbejdet en konkret handlings-
plan med prioriterede indsatsområder 
samt løbende opfølgning og imple-
mentering af den nye strategi.

”Samarbejdet med Center for Idé & 
Vækst og det samlede strategifor-
løb betyder, at vi nu er langt mere 
bevidste om, hvilket fokus vi skal have 
i fremtiden. Vi har fået nogle helt kon-
krete anvisninger til, hvad vi skal gøre 
for at sikre en videreførelse af vores 
virksomhed – nu skal vi bare i gang,” 
konkluderer Steen Skipper.
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Kontakt                Se mere

Knud Erik Hilding-Hamann
Centerchef
Tlf. 7220 1421
khi@teknologisk.dk


