
Trin 1: Lån en af vores erfarne rådgivere én arbejdsdag 
Trin 2: Få et overskueligt billede af de mest oplagte muligheder for forbedring 
Trin 3: Vælg det område, du vil fokusere på først for at frigive tid og tjene mere 
Trin 4: Få vores hjælp i 20 timer til at komme i gang med at plukke de bedste, lavt hængende frugter

Vi er en nonprofit forening ejet af produktionsvirksomheder. De får styrket deres bundlinjer ved hjælp af vores kompetencer inden 
for digitalisering, automatisering og optimering med mere.

Fordi vi ikke er drevet af profit, er vi fri til at fokusere 100 % på at optimere medlemmernes profit. 
Skal vi også fokusere på din? 

Når de bare evaluerer forløbet, så vi kan blive endnu bedre. 
Et medlemskab koster fra 2.500 kr. for et helt år og giver din virksomhed en lang række fordele i det videre udviklingsarbejde. 

Blandt andet hjælper vi dig med at sikre støttemidler til at dække vores rådgivning og andre tiltag, du vælger at sætte i gang.

VI VIL IKKE SÆLGE DIG EN BESTEMT DIMS ELLER LØSNING 

ET BUNDLINJE-BOOST ER GRATIS FOR VORES MEDLEMMER

4 LETTE TRIN - SÅ NEMT ER DET

Ved du, hvor meget en solid bundlinje og bedre tid til udvikling kan betyde for din virksomhed? Ellers kan vi 
hjælpe dig med at undersøge det. Og det skal ikke tage mere end 2-3 timer af din tid. 
Et bundlinje-boost er oplagt for dig, der ... 

SÅDAN FÅR DU EN BEDRE BUNDLINJE OG MERE TID

BUNDLINJE-BOOSTER

• Selv er blevet en flaskehals 
• Har (for) mange manuelle processer i din virksomhed 
• Er usikker på om administrationen og produktionen taler samme sprog
• Måske bare har på fornemmelsen, at din virksomhed kan drives bedre end i dag

RING TIL SENIORRÅDGIVER KIM JESPERSEN PÅ 93 95 49 99 
OG AFTAL TID TIL ET BUNDLINJE-BOOST. 

Se mere om mulighederne på bagsiden 



BUNDLINJE-BOOSTER

DET KAN BUNDLINJE-BOOSTEREN GØRE 
FOR DIN VIRKSOMHED 

GRATIS FOR MEDLEMMER
MOD EVALUERING AF FORLØBET (2 SPØRGESKEMAER)

Alle priser er ekskl. moms. og kørsel.
Der henvises også til de generelle forretningsbetingelser
gældende for aftaler med Dansk Produktions Univers F.M.B.A.

Dansk Produktions Univers F.M.B.A.
Spet trupvej 7b - 8722 Hedensted

70 22 87 22 - www.dkpu.dk

Nonprofit kompetencehus med en praktisk og uvildig t ilgang til 
udvikling af mindre produktionsvirksomheder. 

Mindre konsulentsnak mere fokus på det bedste for din virksomhed. 
For mere information - www.dkpu.dk

KIM JESPERSEN
Seniorrådgiver

93 95 49 99 - kj@dkpu.dk

KONTAKT OS 

HVAD HVORDAN VÆRDI

Ledelsesrådgivning
Åbne og ærlige samtaler om din 
virksomhed

Et klart billede af ledelsens og virksomhedens 
behov

Digitalisering / ERP
Samler administrative programmer 
i ét system

Alle får bedre overblik og kan reagere korrekt 
og effektivt

Produktionsoptimering
Tilpasser produktionen til logistik 
og marked

Du får færre udgifter til lager og kan reagere 
hurtigere på skift i markedet

Automatisering
Ensartede arbejdsgange løses af robotter 
eller systemer

Dine medarbejdere får mere tid til mere 
komplekse opgaver

Ny teknologi
Giver dybere indsigt i både din produktion 
og markedet

Kan gøre dine produkter sporbare, højne 
kvaliteten og styrke øvrig optimering

http://dkpu.dk

