
Løsninger – se nærmere beskrivelser på de næste sider Pris

Vision & Handleplan 6 måneder: 
2800 kr./mnd. (3500*)

Leverandør & Indkøb 6 måneder:
1500 kr./måned (1875*)

Basis Markedsføring 3 måneders forløb 
+ 9 måneders rapportlæsning

Fra 9600 kr. (12.000*) 
Betales i 2 rater. 

Premium Markedsføring 12 måneder
Fra 4000 kr. (5000*) /måned

Fra Vision til Vækst 12 måneder 
Alt ovenstående fra 7400 kr./måned (9250 kr.*)

*inkl. moms pris



Vision & Handleplan Effekt CS rolle 

4 timers Strategi ledelsesworkshop 
- Mål og retning for klinikken
- Strategioverblik
- Identifikation af fokusområder og prioritering 

af disse. 

Skaber et fælles 
fundament for ledelsen 
og grundlag til en 
konkret handleplan. 

CS faciliterer og er 
sparringspartner under 
hele workshoppen. 

2 timers opfølgningsmøde med handleplan
- Handleplan inkl. økonomi overblik
- Rollefordeling
- Justering af handleplan

Får en konkret 
handleplan der skaber 
retning, synlig ledelse 
og mere tid. 

Udarbejdelse af 
handleplanen for 2-3 
fokusområder. 
Og efterfølgende 
justeringer + møde. 

1 møde á 1 times varighed hver måned og CS vil 
være til rådighed over mail og tlf. ved behov. 
Forløbet kan variere men minimum 6 måneders 
forløb. 

Motivation og fokus. Tæt sparringspartner 
med konkrete 
løsningsforslag og 
kontakter. 

Pris for 6 måneders forløb pr. måned 3.500 kr. 
inkl. moms



Leverandør- og Indkøbsaftaler Effekt CS rolle 

Op til 5 Leverandøraftaler og 2 ny-
indkøb

• Analyse og kvalitetstjek af op til 
5 nuværende leverandøraftaler –
forsikringer er obligatorisk. 

• 2 ny-indkøb (eksempler: nye 
skærme, køb af røntgen.

• Økonomiske besparelser
• Øget kvalitet
• Sparer research tid og på 

møder.
• Årlig kvalitetstjek af 

aftaler.

Indhenter tilbud, forhandler og 
indledende møde med de 
leverandører som klinikken 
vælger at gå videre med. 

Efterfølgende kvalitetstjek 1 
gang om året for de kontrakter, 
der er blevet effektueret 
gennem CoStrong. CoStrong
skriver en kort statusrapport 
med resultatet. 

Pris for 6 måneders forløb pr. 
måned 1.875 kr. inkl. moms +
1500 kr. inkl. årligt hvis aftaler 

indgås gennem CS.



Basis Markedsføring Effekt CS’ rolle

• Ny eller forbedring af nuværende 
hjemmeside med bureau som udførende 
part.

• SEO optimering med bureau som 
udførende part

• Social Medier Strategi som kan blive 
effektueret internt eller via eksternt 
bureau. 

• CS bliver ekstern 
marketingprojektleder og sikrer at 
aktivitetsplan bliver til virkelighed.

• Kvalitet 
• Frigivelse af tid.
• Øget omsætning
• Tiltrække flere segmenter

CS sørger for 
kommunikation, fremgang i 
proces og sikrer at 
kvaliteten overholdes i 
samarbejde med 
marketingbureau. 
Gennemlæser SEO 
rapporter fra bureau og 
justerer SEO optimering 
løbende i et år.    

Frapris 12.000 kr. inkl. moms 
(engangsbeløb) Ca. 3 måneders projekt og 
efterfølgende 9 måneders rapport læsning.



Premium Markedsføring Effekt CS’s rolle

Premium Markedsføring 
• 3 timers workshop med ledelsen om fælles identitet 

og ekstern kommunikation samt målgrupper og 
forventningsafstemning. 

• Udarbejdelse af branding- og markedsføringsstrategi 
samt aktivitetsplan.

• CS effektuerer 6 måneders aktivitetsplan med 
relevante samarbejdspartnere

• Kvalitet 
• Frigivelse af tid.
• Øget omsætning
• Tiltrække flere 

segmenter

CS bliver ekstern 
marketingprojektleder og 
sikrer at aktivitetsplan 
bliver til virkelighed.

Fra 5000 kr. /mnd. inkl. moms med binding på 6 
måneder.



Fra Vision til Vækst Effekt CS rolle 

4 timers Strategi ledelsesworkshop 
- Mål og retning for klinikken
- Strategioverblik
- Identifikation af fokusområder og prioritering af 

disse. 

Skaber et fælles 
fundament for ledelsen 
og grundlag til en konkret 
handleplan. 

CS faciliterer og er 
sparringspartner under 
hele workshoppen. 

2 timers opfølgningsmøde med handleplan
- Handleplan inkl. økonomi overblik
- Rollefordeling (CS’ mandat også)
- Justering af handleplan

Får en konkret handleplan 
der skaber retning, synlig 
ledelse og mere tid. 

Udarbejdelse af 
handleplanen for 4-6 
fokusområder. 
Og efterfølgende 
justeringer + møde. 

CS vil eksekvere på handleplanen, der er blevet lavet 
sammen med klinikkens ledelse. Det vil sige, at CS vil 
være der fra start til slut og koordinere med klinikken 
og eventuelle samarbejdspartnere, følge op på alle 
involverede parter og holde månedlige statusmøder 
med ledelsen m.m. 
Se eksempel på en overordnet handleplan på næste 
side. 

• Øget omsætning
• Kvalitet
• Mere tid til patienter 

og mindre tid på 
administration. 

• En hverdag i balance.

CS fungerer som ekstern 
Business Manager under 
hele forløbet. 

Fra pris pr. måned  9.250 kr. inkl. moms ved 
bindingsperiode på 12 måneder. 



1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

• Markedsføringsstrategi

• SEO-optimering af tekst

på hjemmeside

• Nyhedsbrev

• Facebook-strategi & 

Facebook-opslag

Fra vision til vækst*

• 1-1 ledelsessparring
• Intern kommunikation

• Forsikrings- og 
telefonigennemgang

• Gennemgang af 
alarmsystem

• Indkøb af nye 
computerskærme

• SEO og hosting

• Indkøb: opgradering 
af røntgen

• Implementering af 
nyt telefonsystem

• Ny bogføringsproces og 
procedure

• Workshop – næste år?

• Leverandørtjek ved 
indkøb af hygiejneartikler

• Revision & bogføring
• Indkøb af nyt 

ultralydsapparat

Markedsføringsstrategi

fase 2

• Lægebrev og opfølgning

• Nyhedsbrev

• Facebook-opslag

CoStrong Solutions  
fungerer som klinikkens 

business manager/COO og 
er dermed ansvarlig for 

eksekvering af 
handleplanen i tæt 

samarbejde med klinikken.

CoStrong Solutions sparer 
klinikken for administrativ 
tid samtidig med at ønsket 

om forretningsudvikling 
sker i klinikken, hvilket 

medfører en øget 
omsætning og kvalitet. 

*Eksempel på 1 årig handleplan 


