Agency Executive
Leadership Programme
En generel lederuddannelse skræddersyet til ambitiøse ledere i
bureauer og andre rådgivningsvirksomheder inden for marketing
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Hvad er Agency Executive
Leadership Programme?
Alle kategorier af professionelle rådgivningsvirksomheder transformeres i
disse år. Det forandrer konkurrencesituationen. Det stiller større krav til
virksomhedernes tilpasningsevne. Og ikke mindst: Det stiller større krav til
lederrollen.
Ifølge videnskaben er den vigtigste forklaringsfaktor for vækst og
forretningsmæssig succes ledelsesmæssig kvalitet.
Agency Executive Leadership Programme er en generel lederuddannelse, som
hjælper ambitiøse ledere i bureauer og andre rådgivningsvirksomheder inden
for marketing med at blive bedre ledere.
Uddannelsen varer 16 uger. Den bliver gennemført for første gang i perioden
5. marts til 25. juni 2021.
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Hvad er Agency Executive
Leadership Programme?

Det er forskellen på lederne, som gør forskellen på om bureauer og andre
rådgivningsvirksomheder inden for marketing har succes eller ej.
Agency Executive Leadership Programme er sat i verden for at gøre deltagerne
til bedre ledere. Det sker fordi uddannelsen er
• En deltidsuddannelse. Læringen er tilrettelagt, så uddannelsen kan
gennemføres sideløbende med den hektiske hverdag på kontoret. Desuden
indebærer uddannelsen 14 praktiske øvelser, som er tilpasset dagligdagens
udfordringer som leder.
• Asynkron. Det vil sige, at uddannelsen kombinerer fordelene ved online og
offline undervisning. Fordelen ved online uddannelse er fleksibiliteten. Så du
kan tage lektionerne, hvor du vil, og når du vil. Fordelen ved offline
uddannelse er bedre sparring, vidensdeling og netværk med andre ledere.
• En konkret værktøjskasse med masser af checklister og implementerbare
modeller. Alle sammen tilpasset bureauer og andre rådgivningsvirksomheder
inden for marketing. Desuden gennemføres uddannelsen af underviser med
mere end 20 års erfaring fra forskellige lederroller.

Fordi bedre ledere giver stærkere bureauer

3

Hvem er målgruppen?
Agency Executive Leadership Programme er målrettet ambitiøse ledere i
bureauer og andre rådgivningsvirksomheder inden for marketing.
Uddannelsen er sat i verden for at hjælpe ledere med at bygge
stærkere virksomheder. Fordi bedre ledere giver stærkere bureauer.
Hvem kan deltage?
Alle ledere i bureauer og andre rådgivningsvirksomheder inden for marketing
kan deltage på uddannelsen. Det kan være direktører, kontaktchefer,
business development directors, økonomichefer mv. Det kan være den
nyudnævnte leder, som har behov for en bedre værktøjskasse til at udvikle sig
i sin lederrolle.
Det kan være den erfarne leder, som har behov for at blive udfordret og
inspireret med den seneste viden. Det kan være specialist lederen, som gerne
vil have en bedre helhedsforståelse af virksomheden.
Det vigtigste er en ambition om at blive en bedre leder.
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Hvad er dit udbytte af
uddannelsen?
Udbytte for deltagerne
Udbyttet for deltagerne er fornyet inspiration og nye perspektiver på deres
lederrolle. De får en dyb indsigt i, hvordan de kan skabe mere lønsomme
bureauer, sikre glade og motiverede medarbejdere samt optimere
kundetilfredshed og loyalitet.
Udbytte for virksomhederne
Udbyttet for virksomheden er en mere målrettet og fokuseret leder med
kendskab til den seneste viden om, hvad der ledelsesmæssigt skaber øget
performance og forretningsmæssig vækst. En viden som er let at implementere
på grund af de mange konkrete værktøjer og implementerbare modeller.
Fordele ved flere deltagere fra samme virksomhed
Uddannelsen er opbygget, så den kan tages af flere deltagere fra samme
virksomhed. Fordelen herved er en fælles referenceramme og værktøjskasse i
ledergruppen.
En referenceramme og værktøjskasse, som er baseret på den seneste viden om
succesfulde bureauer og andre professionelle rådgivningsvirksomheder inden
for marketing.
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Hvad siger andre om
uddannelsen?
Agency Executive Leadership Programme er skræddersyet til danske bureauer og
andre rådgivningsvirksomheder inden for marketing. I forløbet er en række succesfulde
ledere kommet med deres feedback. Her er hvad nogle af dem siger om uddannelsen:

Lige siden vi startede PL & partners har vi hele tiden været drevet af at
udvikle os og blive endnu dygtigere til at drive en bureauforretning. Derfor er
det helt oplagt for os at deltage på Agency Executive Leadership Programme
Mads Paaskesen

CEO & partner, PL & partners, Kåret til 2020 Gazelle af Børsen
Det som gør denne uddannelse enestående er, at den er fyldt med konkrete
værktøjer og implementarbare modeller til danske bureauledere. Noget som
kan forbedre kvaliteten af bureauets ledelse her og nu. Jeg ville ønske, at
uddannelsen havde eksisteret, da jeg startede som leder i den danske
bureauverden for efterhånden mange år siden 😊.
Morten Kristensen
CEO & partner, Gonzo Agency, Medlem af M-list advisory board 2020
Du bliver kun et stærkt bureau, hvis du evner at tiltrække de allerstørste
talenter inden for deres felt. Og får dem til at spille sammen som et hold. Det
kræver dygtige ledere. Med lanceringen af Agency Executive Leadership
Programme er jeg sikker på, at vi vil se flere dygtige ledere på de danske
bureauer. Og dermed en stærkere og mere succesfuld bureaubranche.
Rolf Bach
CEO, Uncle Grey
Som global aktør inden for markedsanalyse ved vi hos Ipsos alt om, hvad
indsigt og nysgerrighed betyder. Og at god ledelse og investering i
dygtiggørelse giver mere engagerede medarbejdere og dermed større
forretningsmæssig succes. Til vores danske ledergruppe har vi igennem et
stykke tid været på udkig efter en lederuddannelse, som kunne tilføre os den
seneste viden omkring succesfuld ledelse af rådgivningsvirksomheder inden
for marketing. Derfor har vi valgt at deltage på Agency Executive Leadership
Programme.
Klaus Mikkelsen
Adm. direktør, Ipsos Danmark
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Hvordan ser lektionsplanen ud?
#

Overskrift

Indhold

Øvelse

Udbytte

Form

1
4

Introduktion:
Ledelse af professionelle
rådgivningsvirksomheder

Betydningen af god ledelse
Karakteristika ved ledelse af
rådgivningsvirksomheder
Agency Executive Leadership
Programme uddannelsen
Networking

Forventninger til
udbyttet af
uddannelsen

Hvad indebærer lederrollen i
professionelle
rådgivningsvirksomheder?

Fysisk
(i Kbh.)

Modul I – Bedre ledelse af forretningen
5

Performance:
Forbedring af de finansielle
nøgletal

De relevante KPI’er til måling
af finansiel performance
De otte måder
rådgivningsvirksomheder kan
forbedre deres finansielle
performance

Benchmark
analyse af egen
virksomhed

Hvilke KPI’er anvendes til at
måle finansiel performance?
Hvordan kan den finansielle
performance forbedres?

Online
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Visionen:
Udvikling og implementering
af strategiske planer

Mission, vision, kerneværdier
og strategiske indsatsområder
Butterfly processen

Udvikling af vision
for egen enhed

Hvordan udvikles og
implementeres strategiske
planer?

Online
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Innovationer:
Skabelse af den innovative
kultur

Betydningen af innovation for
rådgivningsvirksomheder
Livscyklussen for en innovation

Udvikling af
innovation i egen
virksomhed

Hvordan udvikles og
implementeres innovationer?

Online

8
+
9

Opsummering af modul I:
Feedback på
ledelsesmæssige
udfordringer

Opsummering af modul
Feedback på deltagernes egne
ledelsesmæssige udfordringer

Online
(Live)

Modul II – Bedre ledelse af kunderne
10

Salg:
Forbedring af salget til nye
og eksisterende kunder

De relevante KPI’er til måling
af salgsperformance
Mapping af salgsprocessen
De fem P’er i en salgspipeline
De fire steder leads kommer
fra

Analyse af
hvordan salget i
egen enhed kan
forbedres

Hvordan øges salget til nye og
eksisterende kunder?

Online

11

Kundeforståelse:
Dybere indsigt i
forandringerne i kundernes
behov

Hvorfor kundernes behov
konstant forandres
De syv veje til bedre
kundeindsigter
The Client Feedback Maturity
Curve

Evaluering af eget
feedback system
fra kunderne

Hvordan udvikles og
implementeres et system til
bedre forståelse af kunderne
og deres forretning?

Online

12

Kundeoplevelsen:
Skabelse af den kundefokuserede kultur

Faktorer som driver og
forhindrer den kundefokuserede kultur
Forbedring af kundeoplevelser
Kundeansvaret i
organisationen

Udvikling af
bedre
kundeoplevelse i
egen virksomhed

Hvordan udvikles og
implementeres den kundefokuserede kultur?

Online

13
+
14

Opsummering af modul II:
Feedback på
ledelsesmæssige
udfordringer

Opsummering af modul
Feedback på deltagernes egne
ledelsesmæssige udfordringer

Online
(Live)

Hvordan ser lektionsplanen ud?
#

Overskrift

Indhold

Øvelse

Udbytte

Form

Modul III – Bedre ledelse af medarbejderne
15

Performance:
Forbedring af HR-nøgletal

Hvilke KPI’er anvendes til
måling af performance?
De ni kerneområder inden for
HR

Analyse af egen
virksomhed på de
ni kerneområder
inden for HR

Hvilke KPI’er anvendes til at
måle HR-performance?
Hvordan kan HR-performance
forbedres?

Online

16

Motivation og samarbejde:
Udvikling af highperformance teams

Karakteristika ved highperformance og
dysfunktionelle teams
Barrierer for udvikling af bedre
samarbejde
Strategier til højere motivation
og bedre samarbejde

Evaluering af
high-performance
karakteristika hos
egen enhed

Hvordan udvikles et highperformance team?

Online

17

Kultur:
Skabelse af den ideelle
kultur

Betydningen af kultur for
rådgivningsvirksomheder
Lederens rolle i skabelsen af
en kultur

Analyse af om
egen ledelse
bidrager til den
ideelle kultur

Hvorfor er kulturen så
afgørende?
Hvordan skabes en kultur?

Online

18
+
19

Opsummering af modul III:
Feedback på
ledelsesmæssige
udfordringer

Opsummering af modul
Feedback på deltagernes egne
ledelsesmæssige udfordringer

Online
(Live)

Modul IV – Bedre selvledelse
20

Potentiale:
Vurdering af dit
ledelsesmæssige potentiale

Personal Leadership
Dimension Mapping
De seks veje til lederrollen i en
rådgivningsvirksomhed

Evaluering af
egne
ledelsesmæssige
styrker og
svagheder

Hvad er mit ledelsesmæssige
potentiale?

Online

21

Evner:
Udvikling af færdigheder og
kompetencer til at blive en
bedre leder

Ledelsesmæssig profil
Situationsbestemt ledelse
Leadership Style Mapping

Analyse af
ledelsesmæssige
forbedrings
områder

Hvordan kan jeg udvikle mine
ledelsesmæssige evner?

Online

22

Balance:
Vær en succesfuld leder
uden at brænde ud

Styring af tid
Evnen til at uddelegere
Balancen i lederrollen

Evaluering af eget
tidsforbrug i
seneste periode

Hvilke balancer er
nødvendige for at blive en
bedre leder?

Online

23
+
24

Opsummering af modul IV:
Feedback på
ledelsesmæssige
udfordringer

Opsummering af modul
Feedback på deltagernes egne
ledelsesmæssige udfordringer

Online
(Live)

Eksamen
25

Forberedelse til eksamen:
Bedre ledelse af
professionelle
rådgivningsvirksomheder

26

Eksamen
Afslutning:
Udlevering af eksamensbevis

Opsummering af de fire
moduler
Synops til eksamen

Valg af
problemstilling
for synops til
eksamen

Hvad har vi været igennem?
Hvilke krav og forventninger
er der til eksamen?

Online
(Live)

Fysisk
(i Kbh.)
Eksamensbevis
Alumni
Fejring

Blev
forventningerne
til udbyttet af
uddannelsen
opnået?

Fysisk
(i Kbh.)

Hvordan er uddannelsen
opbygget?
Deltagerne på Agency Executive Leadership Programme får en anvendelsesorienteret
uddannelse i generel ledelse af rådgivningsvirksomheder.
Uddannelsen er baseret på såkaldt asynkron læring. Det betyder, at undervisningen
er en kombination af online undervisning og traditionelt fysisk fremmøde.
Uddannelsen har 26 lektioner inkl. eksamen. 21 af lektionerne foregår online. 13 af
online lektionerne er optaget i forvejen. Det betyder, at de kan gennemføres når det
passer bedst for deltagerne.
Lektionerne er fordelt ligeligt på modulerne
• Bedre ledelse af forretningen
• Bedre ledelse af kunderne
• Bedre ledelse af medarbejderne
• Bedre selvledelse
En online lektion frigives hver fredag kl. 08.00 Herefter har deltagerne en uge til at
læse det tilhørende pensum , gennemføre online undervisningen samt lave en
praktisk øvelse. Deltagerne sammensættes i studiegrupper af to og to. Formålet med
studiegrupperne er blandt andet at agere sparringspartner på de praktiske øvelser.
Uddannelsens lærebog er Professional Services Leadership Handbook. Herudover vil
der være en række artikler, cases mv. Varigheden af en lektion er 40 min. Lektionerne
afsluttes med en praktisk øvelse med udgangspunkt i deltagerens egen lederrolle.
Øvelsen tager udgangspunkt i det gennemgåede pensum.
Som afrunding på hvert af de fire moduler vil der være en live session, som
opsummerer læringen på modulet og giver feedback på deltagernes egne
ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med pensum på modulet.
Online undervisningen foregår på platformen Teachable.com, som til dato har været
anvendt af mere end 100.000 undervisere globalt set.
Kombinationen af læsning af pensum, lektion med gennemgang af pensum og en
praktisk øvelse i egen kontekst giver den optimale indlæring for deltagerne.
Uddannelsen afsluttes med et synops projekt, der tager udgangspunkt i deltagernes
egne udfordringer med lederrollen. Ved den afsluttende fysiske eksamen fremlægges
deltagernes synops for underviser og censor.
Tidsmæssigt forventes det, at deltagerne skal anvende tre timer ugentligt på
uddannelsen. Der udstedes diplom ved bestået eksamen.
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Hvornår gennemføres
uddannelsen?
Uddannelsen løber over 16 uger fra fredag den 5. marts til fredag den 25. juni 2021
#

Hvad

Hvornår

Introduktion:
Ledelse af professionelle rådgivningsvirksomheder

Fredag den 5. marts

5

Performance:
Forbedring af de finansielle nøgletal

Fra fredag den 12. marts

6

Visionen:
Udvikling og implementering af strategiske planer

Fra fredag den 19. marts

7

Innovationer:
Skabelse af den innovative kultur

Fra fredag den 26. marts

8-9

Opsummering af modul I:
Feedback på ledelsesmæssige udfordringer

Onsdag den 31. marts

10

Salg:
Forbedring af salget til nye og eksisterende kunder

Fra fredag den 2. april

11

Kundeforståelse:
Dybere indsigt i forandringerne i kundernes behov

Fra fredag den 9. april

12

Kundeoplevelsen:
Skabelse af den kunde-fokuserede kultur

Fra fredag den 16. april

Opsummering af modul II:
Feedback på ledelsesmæssige udfordringer

Torsdag den 22. april

15

Performance:
Forbedring af HR-nøgletal

Fra fredag den 23. april

16

Motivation og samarbejde:
Udvikling af high-performance teams

Fra fredag den 30. april

17

Kultur:
Skabelse af den ideelle kultur

Fra fredag den 7. maj

18-19

Opsummering af modul III:
Feedback på ledelsesmæssige udfordringer

Fredag den 14. maj

20

Potentiale:
Vurdering af dit ledelsesmæssige potentiale

Fra fredag den 14. maj

21

Evner:
Udvikling af færdigheder og kompetencer til at blive en bedre leder

Fra fredag den 21. maj

22

Balance:
Vær en succesfuld leder uden at brænde ud

Fra fredag den 28. maj

23-24

Opsummering af modul IV:
Feedback på ledelsesmæssige udfordringer

Torsdag den 3. juni

25

Forberedelse til eksamen:
Bedre ledelse af professionelle rådgivningsvirksomheder

Torsdag den 3. juni

26

Eksamen

Fredag den 18. juni

Afslutning:
Udlevering af eksamensbeviser

Fredag den 25. juni

1-4

13-14

Hvem står bag?
Agency Executive Leadership Programme er udviklet af Henrik Jensen
fra Brandse & Co. Henrik står desuden for undervisningen på
uddannelsen.
Forskningsmæssig erfaring
Henrik har en ph.d. i innovation af forretningsmodeller for medier og
bureauer. Henrik har fået udgivet flere akademiske artikler omkring
bureauvirksomheder, ligesom han i 2015 modtog Lommer legatet
med projektet Hvordan ser fremtidens forretningsmodeller ud for
danske bureauer?
Undervisningsmæssig erfaring
Henrik er ansvarlig for modulerne ”Forretningsforståelse” og
”Bureauvirksomhed” på Hybrid Agency uddannelsen. Endvidere har
han udviklet og gennemført masterclass kurser inden for bureauers
Pricing Excellence og Client Service Excellence. Endelig har Henrik
undervist på kandidat og MBA uddannelser.
Ledelsesmæssig erfaring
Henrik har mere end 20 års
praktisk erfaring med
forskellige typer af lederroller.
I de første otte år som leder
var han teamleder og senere
afdelingsleder. I de
efterfølgende 12 år var han
først adm. direktør for en
dansk enhed og siden Nordic
CEO i en international
bureaugruppe.
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Det med småt
Prisen for Agency Executive Leadership Programme uddannelsen er kr. 29.800,ekskl. moms per deltager.

Uddannelsen gennemføres i perioden 5. marts til 25. juni 2021 ved mindst otte og
maksimalt 20 deltagere.
Der ydes 10% rabat ved tilmelding inden 1. februar 2021. Ved flere tilmeldte fra
samme virksomhed ydes 10% rabat fra deltager nr. to.
Prisen er eksklusive lærebogen Professional Services Leadership Handbook (pris ca.
300 kr.) og evt. ekstern test af egen lederskabsprofil (pris afhænger af
ambitionsniveau. Alt lige fra 0 til kr. 6.500,- ekskl. moms).
Hvis du vil vide mere om uddannelsen er du velkommen til at kontakte Henrik
Jensen på telefon 40468589 eller mailadressen Henrik@brandse.dk. Tilmelding sker
ved at sende en mail til Julie@brandse.dk.
Uddannelsen udbydes på dansk. Der er også mulighed for at tilpasse uddannelsen,
så den udbydes for en lukket gruppe eller på andre sprog end dansk. Kontakt os
gerne om mulighederne herfor.

12

