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RAKETVÆKST 
En del af Væksthus Sjælland 

 

 
Invitation til ”Intro til Raketvækst” 

 
 
 

 

 

 

Du inviteres hermed til et introduktionsarrangement Raketvækst, som finder  

sted den 9. juni 2015. 

 

Her fortæller vi, hvad kurset indeholder og hvad du kan forvente at få ud af 

kurset den 26-28 august 2015. Du vil også møde vækstkonsulenterne Nils 

Hall Torgersen og Søren Mikkelsen, som vil være de gennemgående 

undervisere på kurset. 

 

Nedenfor kan du læse mere om kurset og al praktisk information.

 

 

 

 

Intro til Raketvækst 
 
 
Tidspunkt: 
09/06 2015 16:00-17:00 
 
Sted: 
Willemoesvej 2C, 4200 Slagelse 
 
Ansvarlig: 
Bolette Trier Nissen, 29 32 63 62, 
bolette@slagelseerhvervscenter.
dk 
 

mailto:bolette@slagelseerhvervscenter.dk
mailto:bolette@slagelseerhvervscenter.dk
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RAKETVÆKST 
En del af Væksthus Sjælland 

 

 

Slagelse Erhvervscenter inviterer i samarbejde med Væksthus Sjælland til 

kurset ” Raketvækst”. Her kan du få fart på din virksomhed ved at deltage på 

denne intensive 3-dags bootcamp, hvor du får skærpet dit fokus og lagt 

konkrete handlingsplaner. 

Kurset henvender sig til dig der-  

er en mindre eller mellemstore virksomheder, som synes at jeres udvikling, 

vækst og bundlinje er gået i stå, og derfor har behov for at få en fornyet 

energi ind i virksomheden. 

Fokus på strategi, salg og markedsføring 

RAKETVÆKST er et 3-dags internat kursus, hvor du både kommer op i 

helikopteren og ser din virksomhed med nye øjne og samtidig arbejder med 

konkrete handlingsplaner. 

Forløbet er intensivt og du vil få undervisning og sparring fra Væksthusets 

eksperter Nils Hall Torgersen og Søren Mikkelsen. Derudover vil en række 

specialiserede foredragsholdere alle biddrage til, at øge væksten i din 

virksomhed, da forløbet vil være skræddersyet til netop dine udfordringer. 

RAKETVÆKST rækker langt ud over et 3-dags kursus, da der over et halvt år 

løbende følges op på de aftalte handlingsplaner. Yderligere er RAKETVÆKST 

 

     Praktisk information 

 
 
Dato: 
26-28. august 2015 
 
Tid: 
Start: onsdag kl. 09.00 
Slut: fredag kl 15.00 
 
Sted:  
Kobæk strand 
Kobækvej nr 30 
Skælskør   
 
Pris:  
6500 kr. eksklusiv moms pr. person 
dækker kost, logi og materialer 
 
Max deltagere: 
12 deltagere og max 2 pers. pr 
virksomhed 
 
Tilmelding: 
Senest 5. august på 
slagelseervervscenter.dk 
 
Yderligere information: 
Bolette Trier 
Erhvervskonsulent og  
Daglig leder af Vækstfabrikken 
Telefon: 29326362 
Mail: 
bolette@slagelseerhverscenter.dk 
www.slagelseerhverscenter.dk 
 
Slagelse Erhvervscenter 
Willemoesvej 2C 
4200 Slagelse 
 

mailto:bolette@slagelseerhverscenter.dk
http://www.slagelseerhverscenter.dk/
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kurset et glimrende platform for de deltagende virksomheder, at opbygge netværk og skabe sammenhold. 

 

Undervisere  

Nils Hall Torgersen, Væksthus Sjælland 

 
 

 

 
Nils Hall Torgersen er Cand.merc. i Strategisk ledelse og 

Udenrigshandel. Mange års erfaring fra det private 

erhvervsliv med direktionsansvar i en række større 

virksomheder bl.a. Levi Strauss, Nestlé og Junckers. 

 

Bred erfaring og kompetencer inden for strategi, 

ledelse, salg og markedsføring, finansiering og 

internationalisering. 

 

Nils Hall Torgersen har mere end 25 års erfaring med 

forretningsudvikling for private, og offentlige 

virksomheder. Nationalt så vel som internationalt. 

  

Søren Mikkelsen, Væksthus Sjælland  

 
 

 

 
Søren Mikkelsen en baggrund som HA/HD(A) og fra 

ansættelser som salgs- og marketing direktør samt 

adm. direktør i flere Europæiske lande. Har haft 

ansvar for salg World Wide og har erfaring med 

sourcing i Europa og Asien. 

 

Har i en årrække arbejdet med forretningsudvikling 

samt opstart af virksomheder i såvel Danmark som 

udland. 

 

Søren Mikkelsen har bred erfaring og kompetencer 

inden for strategi, virksomhedsdrift, kulturelle 

forhold ved global eksport, forretningsudvikling, 

salg og markedsføring og vækst.  

 

 

  

  

 

 

   

  

 

 

 


