INVITATION

Gevinstrealisering med effekt
– metoder og værktøjer fra ny bog
Onsdag den 31. januar 2018 – kl. 16.00-19.15

Onsdag den 31. januar 2018 sætter
Implement Consulting Group fokus
på, hvordan vi lykkes endnu bedre
med at skabe gevinster i projekter
og programmer.
Forfatterne til en ny bog om
gevinstrealisering tager dig gennem
en eftermiddag med inspiration og
konkret casearbejde med udvalgte
værktøjer og metoder.
Fokus er på gennemførelse af projektet
eller programmet med særligt
fokus på gevinster og fleksibilitet
i leverancerne. Forandring handler
nemlig grundlæggende om at ændre
adfærd. Når vi lykkes med at ændre
adfærd, er vi godt på vej til også at
kunne realisere gevinsten af indsatsen.

Gå hjem-mødet tager udgangspunkt
i bogen Gevinstrealisering – Skab
mere værdi i dine projekter skrevet
af Rasmus Rytter, Jesper Krøyer Lind
og Per Svejvig. Bogens forfattere vil
på dagen gennemgå tre væsentlige
elementer fra bogen:
• Sådan laver du den gode business
case
• Sådan styrer du efter gevinster i
projektets levetid
• Sådan leder du en forandringsproces,
så den bidrager til gevinstrealisering
Gå hjem-mødet giver mulighed for at
dykke ned i disse elementer via korte
oplæg fra Rasmus og Jesper samt via
øvelser i grupper i at anvende værk
tøjer og metoder.

PROGRAM

16.00

Introduktion til gå hjem-mødet og til hinanden

16.20

Caférunde 1 – Oplæg om business casen og
den efterfølgende styring

17.15

Opsamling og networking

17.30

Caférunde 2 – Forandringsledelse med effekt.
Netværket og hvordan det bidrager til 		
gevinstrealisering

18.30

Opsamling

18.40

”Tapas”, mulighed for fortsat networking
og for at købe bogen med stor rabat

19.15

Slut på officielt program

implementconsultinggroup.com

PRAKTISK INFORMATION
Tid
Onsdag den 31. januar 2018
kl. 16.00 – 19.15
Sted
Implement Consulting Group
Strandvejen 56
2900 Hellerup
Pris
Gratis
Tilmelding
implementconsultinggroup.com/
gevinstrealiseringjanuar2018
Afbud
Hvis du bliver forhindret i at
deltage, bedes du skrive en e-mail
til Kenneth Pedersen
kpn@implement.dk
Kontakt
Har du spørgsmål til arrangementet,
er du velkommen til at kontakte:
Jesper Krøyer Lind
jli@implement.dk
+45 3085 8002
eller
Rasmus Rytter
rry@implement.dk
+45 3085 8063

