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VIRTUELT SAMARBEJDE

KLIPPEKORT

Dette klippekort er tiltænkt som en 
ressource for jeres organisation. 
Ønsker I at have kompetent assi- 
stance lige ved hånden, når en  
leder eller specialist henvender sig 
om problemer med distanceledelse 
og virtuelt samarbejde? 

20 timers rådgivning til jeres virk-
somhed

24.000 KR + MOMS*

TEAM 
RÅDGIVNING

VIRKSOMHEDS- 
RÅDGIVNING

13.500 KR. + MOMS*7.500 KR. + MOMS*

* Alle vores klippekort er inklusiv vores forberedelse og de værktøjer og materialer, som I får stillet til rådighed gennem rådgivningen. 

Hør mere om,, hvordan du kan styrke dine kompetencer gennem direkte  
rådgivning. Kontakt os på +45 7026 0274 eller 
info@pitstopmanagement.com
 
Lær mere om vores produkter og få adgang til relevant viden om distance- 
ledelse og virtuelt samarbejde på www.pitstopmanagement.com

Direkte rådgivning i distanceledelse 
og virtuelt samarbejde

Dette klippekort er tiltænkt dig, der 
har brug for en fleksibel livline til 
sparring i hverdagen. Mangler du 
en kompetent sparringspartner at 
vende de problemstillinger med, 
som hverdagens distanceledelse 
giver?

5 timers personlig rådgivning 

Dette klippekort er tiltænkt jer, der 
leder og arbejder i virtuelle teams 
eller projektgrupper. Har i brug for 
en fælles ekstern ressource at træk- 
ke på, for at optimere jeres samar-
bejde, interne videndeling eller  
erfaringsudveklsing over distancen?

10 timers rådgivning til det virtuelle 
team eller projektgruppe

Vi tilbyder
15 minutters 

gratis vejledning 
til nye kunder!

Ring på 
7026 0274

INDIVIDUEL 
RÅDGIVNING

Spar

10%
Spar

20%

Genkender du disse problemstillinger?  

• Langsom og ineffektiv kommunikation med dine 
medarbejdere på distancen?

• Manglende videndeling imellem virtuelle afdelinger?
• Problemer med at få dine budskaber igennem og få 

folk på andre lokationer til at tage ejerskab for det, I 
er fælles om?

• For meget silo-tænkning og for lidt synergi mellem 
arbejdsstederne?

Med et Pitstop klippekort får du:

• Hurtig tilgang til  rådgivning på netop dine præmis-
ser. Grib telefonen, log på Skype eller book et møde, 
præcis når det passer dig. 

• Løsningsorienteret rådgivning med udgangspunkt 
i din konkrete situation, hvor vi arbejder med de  
problemer, du oplever som distanceleder.

• En fast konsulent som sparringspartner og altid svar 
på din henvendelse senest dagen efter, vi har mod-
taget den. 


