Konsulenthus buldrer frem
Connection Management A/S har succes med
fokus på målbarheden af konsulentrådgivningen
Med en målsætning om at øge
produktiviteten med mindst 20
pct. i de organisationer virksomheden samarbejder med har
Connection Management i
Nærum de seneste fire år oplevet
en markant succes. Virksomheden tilbyder salgs- og ledelsesudvikling og coaching, og på kundelisten er blandt andet G4S
Security Services A/S, SAC
Leasing, Experian A/S, Nyhavn
Rejser og Parfums Christian Dior
A/S.
”Kunsten er at stille en præ-

Jesper Winther, der netop er
cis diagnose og få struktureudnævnt til ny Adm. direktør for
ret salgsindsatsen, så resulvækstvirksomheden, fortæller
taterne kan realiseres hurtigt og dermed skabe den
om Connection Managements
altafgørende motivation og
forretningsfilosofi: ”Målet om, at
begejstring,
der
øger
vores rådgivning altid skal
salgseffektiviteten”, udtaler
omsættes til minimum en 20 pct.
Jesper Winther.
produktivitetsforbedring
hos
vores kunder, er en rød tråd i vores arbejde og i tilgangen til kundeopgaverne. Og så tager vi et medansvar for realiseringen af de
20 pct. – hele vejen. Vi tager udgangspunkt i kundernes hverdag,
de konkrete opgaver og skræddersyer ledelses- og salgsforløb,
der er øjeblikkeligt implementerbare og operationelle”.

Skæve vinkler
Connection
Management har
valgt utraditionelle rammer for virksomheden, der
holder til i en
ældre
bygning
med charmerende
skæve vinkler, som
er moderniseret
så den matcher en
moderne virksomheds behov. Og
netop de skæve
”Koordinatorerne Malou Bodin (th.) og
vinkler og det særNatashia Sinding holder styr på kommunikaegne gennemsytionen mellem kunder og konsulenter”.
rer såvel virksomhedens kultur og værdier, som tilgangen til kundeopgaverne i det
travle konsulenthus. Og det kræver sin kvinde, at holde styr på alle
trådene, og at håndtere den praktiske side af konsulentarbejdet.
Hos Connection Management er det koordinatorerne Natashia
Sinding og Malou Bodin, der står bag de travle konsulenter og sikrer, at al kontakt, booking, planlægning af kurser og coachingforløb bliver tilrettelagt professionelt og effektivt.

