Stina Løndahl Henriksen, Ollerup, rådgiver iværksættere og andre. Selv har hun en rådgiver eller mentor, der er kendt: Mads Øvlisen, der tidligere var direktør for Novo Nordisk A/S.

Rådgiver nye selvstændige
Efter fem år som virksomhedsrådgiver med firmaet FirmaSynergi har Stina Løndahl Henriksen fået hul på det
lokale marked. Tre nye selvstændige i henholdsvis Svendborg, Vester Skerninge og Ollerup har fået rådgivning
hos den private rådgiver, der selv har en mentor, der er tidligere topchef i en international virksomhed
En sydfynsk tømrer, en mekaniker
og en kunstformidler er nye som
selvstændige. De har alle valgt at benytte en virksomhedsrådgiver til at
få strategien og forretningsplanen
på plads.
Det er Stina Løndahl Henriksen
fra FirmaSynergi i Ollerup, som har
gjort det lettere for de tre iværksættere at systematisere og prioritere
deres markedsføring.
- På den måde kan de fokusere på
kerneforretningen og spare tid og
ressourcer, vurderer hun.
Virksomhedskonsulent
Stina
Løndahl Henriksen hjælper små
og mellemstore virksomheder med
salg, markedsføring og forretningsudvikling, men det har taget tid for
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det fem år gamle FirmaSynergi at
komme ind på det sydfynske lokale
marked.
- Hidtil har de fleste opgaver været for jyske veletablerede firmaer,
så det glæder mig, at de lokale iværksættere bliver mere professionelle
og ønsker at betale for at komme
bedst muligt fra start.
Hos FirmaSynergi kan man få lavet en køreplan, og det har Meiks
Tømrerforretning i Vester Skerninge, Autostorm i Ollerup og kunstformidlerfirmaet ElinBoss i Svendborg gjort brug af.

Gå i gang

Meik Sørensen havde i mange år
ønsket at starte sin egen tømrervirk-

somhed, men han behøvede professionel støtte til at finde modet i begyndelsen af 2012.
Stina Løndahl Henriksen foreslog ham at rådspørge sig hos Helge
Padegaard fra Svendborg Erhvervsrådgivning, som bestyrkede både
rådgiver og iværksætter i, at det var
et godt tidspunkt at gå i gang på.
Hendes opgave var efterfølgende
at lave budgetter samt en strategi
og ikke mindst en slagplan for markedsføring, som tog udgangspunkt
i, at Meiks Tømrerforretning skulle
adskille sig mest muligt fra andre lokale tømrere. I dag har Meiks Tømrerforretning eksisteret i over et år
og laver opgaver for kunder på hele
Fyn.

En anden kunde i FirmaSynergi John Storm - har mange års erfaring
bag sig inden for autobranchen og er
kendt for sin viden om specielt firehjulstrækkere. Han har været leder
af en salgsafdeling hos et større bilfirma på Fyn og har altid lagt mange
timer på sin arbejdsplads. For et års
tid siden tænkte han, at alle de timer
kunne han måske lige så godt lægge i
egen virksomhed.
- Autostorm er i 2013 blevet en
realitet, og selv om firmaet i øjeblikket mest sælger biler ved hjælp af
mund til øre-metoden, og John arFortsættes side 06

Rådgiverens rådgiver
Stina Løndahl Henriksen har selv
en mentor - en af landets absolut
bedste. Hun får sparring på sit rådgivningsarbejde af Mads Øvlisen,
som er tidligere direktør for Novo
Nordisk A/S.
Mads Øvlisen er i dag bl.a. rådgiver for bestyrelsen i FN’s Global
Compact, adjungeret professor i CSR
på Copenhagen Business School og
formand for ”Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd” med mere.

Tre gode råd til nye
1. Sørg for opbakning fra dit bagland,
og overvej, om du vil tære af din opsparing, eller er parat til at leve på en sten
i en kortere eller længere periode. Det
kan tage tid, før du tjener gode penge,
også selv om din idé er helt rigtig. Lav
et realistisk udgifts-, indtægt- og likviditetsbudget, så du har styr på økonomien. Banken belønner dig oftest for at
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bejder på fuld tryk med at opbygge
en sund likviditet ved arbejde i sin
vens virksomhed, er der store planer. John Storm har en klar idé om,
hvad Autostorm skal blive til i fremtiden, men han ved også, at han er
bedre til at tænke de store tanker
end til at føre dem ned på papiret, så
de bliver den klare køreplan, han behøver i dagligdagen, og som banken
vil sætte pris på, når der skal lånes
penge til projektet, siger Stina Løndahl Henriksen.

Fra idé til forretningsplan

FirmaSynergi har været den, der
kunne filtrere, fokusere og prioritere tankerne og idéerne og omdanne
dem til en forretningsplan. Derimod
er der ikke det store behov for sparring om selve markedsføringen, for
Johns kone er grafisk designer med
egen virksomhed, så der er al hjælp
at hente på hjemmefronten.
- Autostorm vil derfor fremstå
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lægge budgetter, hvis du skal låne penge. Ja, det ses nærmere som et krav.
2. Brug professionel hjælp til at få lavet en forretningsplan, der skal fungere
som din unikke køreplan, så du når derhen, hvor du gerne vil. En plan er IKKE
et stort, forkromet mesterværk, der
samler støv på hylden, men sørger for,

at du prioriterer rigtigt og ikke mister
modet. Sørg for, at der altid er plads til
den uventede, originale idé. Fordelen
ved kun at være dig selv eller få i starten
er en unik omstillingsparathed, som
større virksomheder ikke har. Banken
sætter pris på en god forretningsplan,
hvis du skal låne penge.

Stina Løndahl Henriksen
Medstifter af FirmaSynergi i 2008.
Eneindehaver af virksomheden fra
2009.
12 års erfaring fra medicinalindustrien i Danmark og Sverige inden for
salg og markedsføring samt ledelse og
coaching af salgsteams (bl.a. salgs- og
marketingchef for Pharmacia Animal
Health).
Har arbejdet med alt fra forretningsog markedsanalyse for iværksættere
i vækst til udarbejdelse af forslag til
”Corporate Social Responsibility”-stra-

toptunet på alle visuelle fronter, når
den egentlige lancering går i gang
senere i år eller til næste år, siger Stina Løndahl Henriksen.
Den sidste virksomhedsejer, Elin
Boss, der driver firmaet ElinBoss.dk,
har startet tre projekter inden for
det seneste års tid, og flere er på vej.
- Elin Boss er næsten en slags
serie-iværksætter inden for sit område, der er kunstformidling. Hun

tegier for den danske afdeling af en af
verdens største bilkoncerner.
Undervisningserfaring på erhvervsskoleniveau.
Teoretisk ballast via CBA, ”Certificate
in Business Administration”. Det er en
lederuddannelse på MBA-niveau, hvor
der undervises af professorer fra anerkendte amerikanske uddannelsessteder, bl.a. Harvard Business School, Yale
og Berkeley.
KILDE: FIRMASYNERGI.DK

kender til værdien af rådgivning, og
Elin har deltaget i Fremtidsfabrikkens iværksætteruddannelse. Hendes seneste skud på kunstformidlingsstammen, 2.generations.dk, er
et website, hvor private og virksomheder kan købe unik kunst, så kunst
og god smag rent bogstaveligt kan
blive hver mands eje.
Behovet hos Elin Boss var at få sat
struktur på alle de mange aktiviteter,

Tre gode
råd

3. Det er ikke størrelsen
på dit markedsføringsbudget, der bestemmer,
hvor succesfuld din markedsføring bliver. Du bør
dog altid afsætte penge til markedsføring, da en god idé er værdiløs,
hvis ingen kender til den eller kan se
behovet. Men lad være med at lade dig

Stina Løndahl Henriksen
rådgiver John Storm, Meik
Sørensen og Elin Boss.

hun påtænkte og løbende påtænker
at sætte i søen i sin kunstformidling.
- Jeg startede med at kigge på den
gennemgående linje i den daværende forretningsstrategi og markedsføring og kom med gode råd
til forbedringer. Der efter blev nye
og gamle initiativer og aktiviteter
vendt, og til slut blev der udformet
et forslag til implementeringsplan,
fortæller Stina Løndahl Henriksen.
Af Steen Højgaard
Foto: Katrine Becher Damkjær
sh@fyens.dk, kada@fyens.dk

lokke af alle mulige tilbud
om annoncering i ukendte
medier. Megen god markedsføring er (næsten) gratis.
Lav en plan og følg prioriteringen, selv om der også skal være
plads til det uventede.
KILDE: FIRMASYNERGI.DK

FirmaSynergi,
Stina Løndahl Henriksen, Svendborgvej 58, Ollerup, 5762
Vester Skerninge.
stina@firmasynergi.dk.
www.firmasynergi.dk.
Meiks Tømrerforretning,
tømrermester Meik Sørensen,
Svendborgvej 74, 5762 Vester
Skerninge.
mail@meik-tomrer.dk.
www.meik-tomrer.dk.
Autostorm,
v. indehaver John Storm,
Sømarken 171, Ollerup, 5762 Vester
Skerninge.
john@autostorm.dk.
ElinBoss.dk,
v. indehaver Elin Boss,
Havnepladsen 7, 5700 Svendborg.
post@elinboss.dk.
www.elinboss.dk.

