
 

   

  
INNOVATION 
Det er de kreative, der overlever!  

 

  

Det gælder for både den offentlige sektor og det private 
erhvervsliv. Sådan har det altid været, men det har aldrig været 
mere sandt end lige nu. Globalisering, den teknologiske og ikke 
mindst de økonomiske tendenser medfører, at kun de idérige, 
handlekraftige og fordomsfrie organisationer kan klare sig.  
 
Innovation udfordrer os alle sammen. Det er anstrengende at være 
kreativ, men det er også meget tilfredsstillende, når det lykkes. Kan 
du huske, hvor glad du blev sidste gang, du var kreativ og løste et 
problem, der havde plaget dig længe, på en gode måde? Herligt, 
ikke sandt!  
 
Innovation og kreativitet kan læres ved at bruge en række 
værktøjer, der gør det muligt at udnytte hjernens utrolige kapacitet 
effektivt.  
 
Det er endda muligt at lære, hvordan man bliver innovativ og kreativ 
sammen med andre. Det er lidt mere kompliceret, men det kan gøres i alle arbejdsgrupper, 
uanset på hvilket niveau, de befinder sig i organisationen. 
 
 

SUPPLEMENT AS har besluttet at tage den innovative udfordring op og har i første omgang 
designet et kursus, der henvender sig til dem, der står lige i skudlinien. Kurset har titlen ”Tænk 
nyt – Slip kreativiteten løs”.  
 
Kurset tager fat på helt grundlæggende processer, der skal være på plads, hvis man vil videre.  

  

 

  

 

 

  

 

 
 
I SUPPLEMNENT AS har vi gennemgået et mindre generationsskifte, hvilket betyder at Line Sander, tidligere 
chefkonsulent, har overtaget posten som adm. direktør i SUPPLEMENT AS. Ved samme lejlighed siger vi også Finn 
Kistrup tak for hans indsats som bestyrelsesformand. Den nye bestyrelsesformand er H.P. Hansen. 

  

 

 

 

 

  

 

Knæk et regnskab - København: 26/8 2010 

 

Bogholderi for begyndere - og opfriskning - København: 23.-24/9 2010 

 

Bogholderi for begyndere - og opfriskning - Århus: 18.-19/11 2010  

 

Økonomistyring og budgettering - København: 16/11 2010  

 

Videregående bogholderi - København: 28/10 2010 

 

Assertionstræning - København: 29/9 2010  

 

Styr på tiden - København: 1/11 2010 

 

Præsentationsteknik - København: 22/9 2010 

 

Projektarbejde og -ledelse - København: 16-17/9 2010  
 

  

 
 
Venlig hilsen – og rigtig god sommer 
SUPPLEMENT AS    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD VORES  
KURSUSKATALOG  

 

  

Taarbæk Strandvej 111 • 2930 Klampenborg • Tel. +45 3990 2688 • info@supplement.dk • www.supplement.dk 

  

 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage Supplement AS’ nyhedsbrev - frameld dig her  
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