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NÅR STRATEGI SKAL IMPLEMENTERES
…OG ORGANISATIONEN IKKE FØLGER HELT MED.

I er i gang med at: 

CENTRALISERE
EFFEKTIVISERE
EROBRE NYE MARKEDER
ÆNDRE RETNING
KOMMUNIKERE NY STRATEGI
LANCERE VÆRDIER

Eller I har brug for at få følgeskab, hurtige resultater, stærkere samarbejdskraft, ændre en dårlig 
medarbejdermåling, eller skabe forståelse og accept for den udvikling I har fokus på...

HVIS
DU VAR DEN DER FØRST LYTTEDE –
VILLE ANDRE SÅ IKKE HAVE MERE 

LYST TIL AT FØLGE DIG…

?

Vi  har aldrig haft så meget følgeskab som vi har nu – det er kun 
sket, fordi vi har samarbejdet med Maria og Vibeke 

CEO, i en FMCG virksomhed med ca. 2400 medarbejdere 

“ “
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HARTKORN&SENNELS  
• følgeskab og resultater sammen med jer 



mål
LEVERANCER SOM SKABER RETNING
     Enkel og let forståelig strategifortælling 
     Visuelle ledelsesmetoder: tegning, video, animationsfilm, grafik, præsentationsmateriale
     Vi bruger tid på at lære jer at kende og få indsigt i jeres forretning, og i tæt samarbejde udvikler 
     vi den fortælling, der skaber mening og følgeskab fra hele organisationen

Workshops med træning af organisationens egne tovholdere
Værdi-/strategi-/kunde-spil (brætspil eller apps)
On-the-job training af ledere

Identificering af set up for den formidling og eksekvering I har behov for
Digital leder-toolbox hvor materialet kan hentes og bruges af alle
Overlevering af metoder og ideudvikling 

LEVERANCER SOM SKABER INVOLVERING

LEVERANCER SOM SKABER FØLGESKAB

DET KOMMUNIKERER 
VI 

DET OPNÅR
I 

DET SIKRER
VI 

STRATEGI 
VÆRDIER

FORANDRING

VIDENDELING
EJERSKAB

BIDRAG

ANSVARLIGHED
RESULTATSKABELSE
SAMARBEJDSKRAFT

Værdispillet var en perfekt idé, fordi det matcher vores type af medarbejdere. 
Vores ledere var vilde med spillet, som havde stor effekt på vores måling 

af værdier og engagement
 

- HR Udviklingschef, i en servicevirksomhed med ca. 2000 medarbejdere 
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VIBEKE HARTKORN PROFIL https://dk.linkedin.com/in/vibekehartkorn MOBIL +45 5150 9213 
MARIA SENNELS PROFIL  https://www.linkedin.com/in/mariasennels MOBIL +45 2146 0077
    

Vi har eksempelvis skabt stærke resultater vi er stolte af for: 
Københavns Lufthavne, McDonald´s, STARK og TDC

mål
OM HARTKORN & SENNELS 

 

Vi har til sammen 30 års erfaring som strategiske rådgivere for erhvervslivets top-ledere, og har hver 
især haft hundredevis af ledere igennem træning- sparrings- og udviklingsforløb. Sammen med jer 
udvikler vi ledere, strategiske fortællinger og struktur for kommunikation, som kan nå bredt ud i jeres 
organisation, og sikre adfærdsændringer på kort tid. 
 
I kan forvente af os, at vi med hver vores faglige kompetence og afprøvede resultatskabende metoder, 
lytter til  jeres behov og derefter  sammen med jer skaber løsninger, der sikrer stærke resultater for 
både mennesker og bundlinje. Og vi gør det med sund fornuft, i et sprog alle forstår, og i øjenhøjde med 
både de medarbejdere der har med  kunder at gøre, og med de beslutningstagere der skaber strategi 
og sikrer retning. Vi leverer både høj kvalitet, stort energiniveau og realistisk iderigdom – og vi efter-
lader løsninger, som løfter jer til et stærkere niveau, der varer ved når vi er væk.

Vibeke Hartkorn har gjort karriere i mediebranchen igennem 16 år som leder (redaktør), journalist og 
prisvindende nyhedsvært senest på TV–Avisen, DR Nyheder. Siden etablering af egen kommunika-
tionsrådgivning i 2007 også kommunikations- og relations trænet i USA, uddannet executive coach, 
og i strategisk forretningsudvikling for bestyrelser. Medlem af bestyrelser og advisoryboards. Gæste-
underviser på universiteter i kommunikation. Forfatter til 3 business bøger om karrierestrategi, 
gennemslagskraft, ledelse og kommunikation. Senest i bogen ”En visuel guide til kommunikation på 
alle Ledertrin – få andre til at følge dig” med rollemodeller og nyskabende metoder for lederkommu-
nikation.
 
Maria Sennels har mange års erfaring som topdirektør, i den danske afdeling af en af verdens største 
kommunikationsvirksomheder Burson-Marsteller, og som udvikler af kommunikationsløsninger på 
den globale scene. Var i en årrække global leder af Burson-Marstellers forretningsområdet Change 
Communication, som gav et solidt internationalt netværk. Siden ejer af eget konsulentbureau med 
fokus på forandringsledelse og kommunikationsløsninger. Medlem af bestyrelser og advisory boards. 
Cand.merc. fra CBS og Executive MBA. Mentor og strategivejleder for MBA studerende på CBS.
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