
Underleverandører

Nyhed



Formål

Få overblik over de strategiske og taktiske udfordringer, som under-

leverandøren står overfor. Er du underleverandør, eller bruger du 

underleverandører, får du de nyeste, innovative metoder til at håndtere 

problemstillinger om alt fra kunder, markeder, forretningsudvikling, 

SCM til produktudvikling, internationalisering, leverandørrelationer, 

it, produktion og logistik. Globalisering, outsourcing og stigende 

konkurrence har medført større krav til underleverandørerne.

Du får et komplet opslagsværk med den nyeste viden, som kan sikre, 

at din virksomhed får succes som dansk underleverandør. Håndbogens 

virksomhedscases giver inspiration til, hvordan forskellige teknikker kan 

anvendes i forhold til brugen af underleverandører. Ledelseshåndbogens 

teori og praksis viser dig vejen til at blive en endnu bedre underleverandør 

eller udvikle forholdet til dine underleverandører!

 

Målgruppe

Direktører, ledere og andre medarbejdere primært i produktions-

virksomheder, som er underleverandører eller selv bruger under-

leverandører.
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