
 
 

 
 
Vil du styrke dine internationale kompetencer til 
gavn for din virksomhed? Og vil du booste din 
virksomheds internationale mindset? 

KURSUSFORLØB OM INTERKULTUREL 

KOMMUNIKATION 

 
Gevinsten ved at styrke ens internationale kompetencer er stor:  

Øget salg og omsætning, styrket brand, nemmere tiltrækning og fastholdelse af 

internationale medarbejdere, (øget) eksport og en bedre dialog og relationer 

med jeres internationale kunder. 

Små og mellemstore virksomheder kan være udfordret på det internationale 

område. Det kan være svært at overskue mulighederne og se gevinsterne ved at 

styrke den interkulturelle kommunikation. 

Vil du gerne hjælpes i gang? Så er der en mulighed her. 

UDBYTTE 

SDU inviterer til et gratis, skræddersyet og praksisorienteret forløb, der 
over 3 hele dage klæder dig på med den vigtigste viden og redskaber om 
interkulturel kommunikation. Du får: 
 

 Viden om forskelle mellem kulturer i verden sammenlignet med DK 

 Refleksion over egne holdninger i relation til andre kulturer 

 Redskaber til at arbejde videre i interaktioner med andre kulturer 

 Mangfoldighedsledelse og håndtering af medarbejderdiversitet 

 Hvordan kan du skabe bedre økonomiske resultater via øget 

kulturforståelse 

 Værtøjer til at blive medudvikler i egen organisation 

HVEM KAN DELTAGE? 

Først of fremmest vil du lære mere tværkulturelle forståelser, der kan flytte din 

virksomheds bundlinje. Forløbet henvender sig derudover til små og 

mellemstore virksomheder i Region Syddanmark med mindre end 250 ansatte.  

Forløbet er GRATIS – du skal bare investere den tid, som du og/eller din 

medarbejder bruger på forløbet.  

For at din virksomhed kan deltage, skal I, i bred forstand, arbejde indenfor 

oplevelseserhverv, design, energi eller sundheds- og velfærdsinnovation. Vi 

hjælper naturligvis med den afklaring og vi lægger op til et afklarende møde 

inden opstart af forløbet. 

 

PROGRAM 
Alle dage fra kl. 9-16 inkl. forplejning, 

samt tilbud om morgenmad fra kl. 8.30 

Dag 1: Tirs. 13. Marts  

Viden om forskellige kulturer og 
identifikation af eget udgangspunkt 
 

(Ons. 21. Marts kl. 8-12) 

Mulighed for deltagelse i Business 
Lunch på SDU i Odense og match-
making event med internationale 
studerende 
 

Dag 2: Tors. 05. April 

Analyse af egen virksomhed og 
hvordan kultur kommer til udtryk 
hos jer  
 

Dag 3: Tirs. 17. April 

Redskaber til implementering af 
den nye viden på egen 
arbejdsplads 

 

HVEM? 

Underviserne er fra  

konsulentbureauet HowToWin 

 

HVOR? 

SDU Kolding, 
Universitetsparken 1 
6000 Kolding 
 

MERE INFO? 

Virksomhedskonsulent  
Manuel Kehrer 
make@sdu.dk 
tlf. 65 50 46 10  

 

TILMELDING 

Deadline: 2. marts kl. 12 

Maks 25 deltagere 

www.tinyurl.com/sdukultur 
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