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Den stærke værdikæde Poul Breil-Hansen Hent PDF Denne bog er en opskriftsbog, som visionære supply
chain- og topledere kan anvende til at vende værdi-kæden fra at være en reaktiv operationel funktion til at

blive en proaktiv strategisk funktion, der skaber succes for bundlinjen, toplinjen, lederne selv og
virksomhedens netværk.

"Den stærke værdikæde" sætter fokus på et vigtigt område
i virksomheders bestræbelser på at fastholde og udbygge konkurrencekraft. Vigtige ord er: fokus på

kerneforretningen, systematiske forbedringer og god ledelse".
Niels Bjørn Christiansen, adm. direktør Danfoss A/S.

"Bogen giver med sit fokus på værdikæden opskriften på, hvordan man som leder kan løfte virksomhedens
konkurrence- kraft. Opskriften er prioritering og eksekvering. Værd at

læse når man tror på, at succes skabes indefra".
Michael Svane, direktør, DI Transport.

"Den stærke værdikæde tilbyder et væld af praktiske
og pragmatiske greb til at styrke det vigtige samarbejde på tværs af værdikæden".

Niels Duedahl, adm. direktør, SE.

"Denne bog er fyldt med praktiske eksempler,
som enhver leder, der vil tage ansvar for digitalisering af sin værdikæde, har brug for".

Leif Vestergaard, adm. direktør, EG A/S.

"Der er enorme potentialer i mange virksomheders værdikæder. Tre eksperter har sat sig sammen og skabt en
metodebog. Et sæt værktøjer. Det handler om intelligent ledelse af værdikæden. Bogen er original, konkret og

anvendelig. God læselyst!"
Steen Hildebrandt, ph.d., professor, Aarhus Universitet.
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