
VÆKST-
ACCELERATOREN

SKAL DU UDNYTTE DIT  
POTENTIALE TIL FULDE, kræver 
det, at du er bevidst om dine  
styrker og svagheder. Dertil har 
du brug for en konkret plan for 
hvorledes du kapitaliserer på dine 
styrker, samt hvordan du kan  
forbedre dine svage områder.  
 
MED VORES VÆKST- 
ACCELERATOR får du et 
analytisk indblik i dette, og du
vil dermed være i stand til at 
udnytte dine ressourcer bedst 
muligt, i forhold til at optimere 
din forretning.



1. TILSTEDEVÆRELSE

Vi ser på hvor synlig din virksomhed er på de sociale  
medier samt hvor stor en gennemslagskraft din kommu-
nikation har og om kommunikationen er skræddersyet til 
dine målgrupper. Yderligere analyserer vi hvor godt din 
hjemmeside performer når det kommer til søgemaskiner 
og digital markedsføring, samt i hvor høj grad du lykkes 
med at lede trafik over på dine online platforme. 

4. PROCESSER

Skarpe processer for arbejdsopgaver er et must, hvis du 
skal sikre høj produktivitet. Understøtter processerne en 
motiverende og innovativ arbejdsproces?. I alle virksom-
heder er der rutineprægede opgaver, som skal løses.  
Rutineopgaver har dog en tendens til at være demoti- 
verende tidsrøvere, så vi kigger på hvor strømlinede  
arbejdsprocesserne er, og om man har mulighed for at  
automatisere opgaver. 

Hviler ledelsens beslutninger på et solidt informations-
grundlag? Det evaluerer vi ved bl.a. at se på hvilken data, 
der er tilgængelig, om det bliver udnyttet i forvejen og 
om det er muligt at øge mængden af data, der vil være 
gavnlig i at guide virksomheden i den rigtige retning. 
Får man bearbejdet data til rapporteringer, som er intu-
itive og er der en forståelse på tværs i virksomheden ift. 
hvorledes man processerer disse informationer.

Vores fokus her er på de nøgne tal. Vi undersøger hvor høj 
den nuværende konverteringsrate er, hvor god profitmar-
ginen er, hvor højt afkastet på investeringer er, og hvis  
virksomheden har sælgere, ser vi også på hvor godt de  
performer. Desuden ser vi på hvor indtjeningen kommer fra, 
om det eksempelvis er fra kernedrift eller anden drift, samt 
hvor diversificeret ens kundeportefølje er.

5. ØKONOMI2. BESLUTNINGSGRUNDLAG

Strategien er den røde tråd i alt det, som du gør i din  
virksomhed. Understøtter dit set up på de gennemgåede 
parametre den strategi, som du har lagt for virksomheden? 
Vi danner os et overblik over hvor det går godt, og hvor der 
er plads til optimering. Vi tager udgangspunkt hvad  
virksomheden selv ønsker at nå i mål med og om der er en 
sammenhæng mellem målet og vejen dertil. Med andre ord: 
Gør virksomheden egentligt det, som den siger den vil. 

6. STRATEGI3. RELATIONER

Det vigtigste aspekt i enhver sund forretning er sunde, gode 
relationer. Vi kigger på forholdet mellem din virksomhed 
og dine kunder. Der er en direkte sammenhæng mellem 
kundetilfredshed og loyalitet, og hvor godt en virksom-
hed udnytter sit indtjeningspotentiale. Vi undersøger også 
relationen mellem virksomheden og dens medarbejdere.  
Samlet set giver det os en indikation af potentialet for at 
opbygge varige relationer. 



HEXAGON 
ANALYSE

EKSEMPEL

1. TILSTEDEVÆRELSE 

 i. SEO- & SEM-score: 77% 

 ii. SoMe-score:     45%

 iii. Website-score:   58% 

 SAMLET SCORE    60%
2

34

5

6 1

60%
SCORE

SoMe
Der er behov for at blive 
endnu skarpere på  
målgruppepræcisionen.  
 
Således foreslår vi dig... 
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VORES EVALUERING BYGGER PÅ SÅVEL  
KVANTIATIV SOM KVALITATIV INFORMATION

Alt afhængig af din virksomheds dataopsamling, 
får vi indsamlet den relevante information, og  
koblet data fra forskellige informationskilder på en 
logisk måde, så vi kan foretage en holistisk  
vurdering af din virksomheds performance.  
Udover datakilder indsamler vi også information 
via surveys og interviews. 

Ved at kombinere den kvantitative og den  
kvalitative data, vil vi både kunne spore os ind  
på din virksomheds niveau på de forskellige  
parametre samt give nogle velkvalificerede  
anbefalinger i forhold til, hvorledes du i endnu  
højere grad kan optimere disse.



1 x SKRÆDDERSYEDE ANBEFALINGER  
på 6 overordnede parametre

1 x PRÆSENTATION  
af én times varighed

1 x KVANTIFICERING  
af virksomhedens niveau på 20 dimensioner

MED EN VÆKST-ACCELERATOR FÅR DU:

1 x DYBDEANALYSE 
baseret på indsamlet data 
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