
Fra nedgangstider til 
konstruktiv udvikling
Et strategiseminar vender Allesøe Specialmaski-
ners nedgangstider til en konstruktiv udviklings-
proces. Virksomheden styrer nu fremad med reali-
stiske målsætninger.
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Ustruktureret dagligdag, utilfredse 
kunder og faldende indtjening var 
udgangspunktet for en intensiv stra-
tegisk udviklingsproces i samarbejde 
med Center for Idé & Vækst. Allesøe 
Specialmaskiner har på et år skabt 
konstruktiv dialog med kunderne og 
forbedret samarbejdet med leveran-
dører.

Allesøe er en virksomhed, som udvik-
ler, konstruerer og fremstiller maski-
ner – primært til medicinalindustrien. 
De har i en længere periode oplevet 
nedgang i form af utilfredse kunder og 
faldende indtjening og søger derfor as-
sistance til at gennemføre et strategi-
seminar med forhåbning om at vende 
virksomhedens situation.

Fra strategi til konkret handlingsplan
Seminaret satte fokus på virksom-he-
dens styrker og svagheder, hvor sidst-
nævnte bestod i dårlig leveringstid, 
klodset projektforløb og manglende 
forståelse for kundens behov. Med 
disse in mente blev der udarbejdet en 
handlingsplan med fokus på, hvordan 
man forener virksomhedens nuværen-
de situation med den ønskede vision. 

”Center for Idé & Vækst sikrede stor 
værdi og sparede os tid på grund af et 
veltilrettelagt seminar, handlingsplan og 
opfølgning,” siger Christina Allesøe. 

Direktør Lars Allesøe uddyber: ”Konsu-
lenten bidrog især med afklaring af be-
hov og tilførte knowhow, så vi er i stand 
til at komme videre i processen på egen 
hånd.” 

På vej mod visionen
De strategiske tiltag har styrket 
samarbejdet mellem tegnestue og 
produktionsafdeling, hvilket skaber 

værdi gennem en mere strømlinet ud-
viklingsproces og kortere sagsforløb. 
Strategiprocessen har med udgangs-
punkt i intern vilje og ekstern sparring 
tilrettet interne processer, skabt kon-
struktiv dialog med kunderne og for-
bedret samarbejdet med leverandører. 

”For vores videre udvikling betyder det, 
at vi er kommet i gang, at vi har fået 
startet en proces, som ikke ’sander til’ 
og en proces, som vil ende med, at vi 
holder vores målsætning,” konkluderer 
Lars Allesøe.
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Kontakt                Se mere

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


