
 

Baggrund 
DAMPA ApS udvikler og sælger loftssystemer til bl.a. hospitaler og krydstogtskibe verden over, 
heriblandt store prestigeprojekter i Danmark som fx CHP-Lufthavn og Operahuset. Virksomheden 
er etableret i 1951 og er præget af stolt tradition, innovation og fornyelse. Med konstant fokus på 
at tilføre værdi til design- og byggeprocessen går DAMPA forrest, når høj kvalitet, funktionalitet, 
bæredygtige materialer og æstetik skal tilgodeses i et byggeprojekt. Derfor er DAMPA mange 
bygherres og rådgiveres foretrukne valg. 

Opgavebeskrivelse  
Grundende vigende omsætning under coronakrisen, især salg til krydstogtskibe, ønsker DAMPA at 
forfølge nye vækstmuligheder med nye produkter og tiltag på eksisterende og nye markeder, 
f.eks. salg til forbrugere og online salg. DAMPA’s udviklingsafdeling har en række produkter og 
løsninger i pipeline. DAMPA ønsker at få lavet en udviklingsplan, som på baggrund af en intern og 
ekstern analyse identificerer kritiske ressourcer og organisationsdesign samt prioriterer de 
forskellige vækstmuligheder.  

Kravspecifikation 
Krav til konsulenten 
Konsulenten skal kunne favne alle ovenstående områder i opgavebeskrivelsen. Konsulenten skal 
endvidere have stor erfaring med: 

• Involvering af virksomhedens ansatte og drive strategiprocessen 
• Indgående kendskab til forberedelse og opbygning af nye produktområder og 

gennemførelse af analyser af dem 
• Indgående kendskab til forberedelse og opbygning af digitale vækstmuligheder og digital 

marketing 
• At omsætte strategiplaner til konkrete handlingsplaner 

 

Målsætning 
Målet med projektet er DAMPA får en udviklingsplan med prioriterede vækstmuligheder, der kan 
give et væsentligt løft i virksomhedens omsætningsvækst på eksisterende og nye markeder ved 
anvendelse af nye salgskanaler, mulige nye services samt øget digital tilstedeværelse. 
 

Forventet udbytte 
Initiativerne skal sikre en årlig vækst på minimum 30% i minimum tre år. 

Andre forhold 
Valg af leverandør 

• På baggrund af de indkomne tilbud udvælger DAMPA den rette kandidat. 

• Vi har fokus på dokumenteret erfaring med strategi- og organisationsudvikling, der 
udmunder i konkrete og prioriterede tiltag, som virksomheden umiddelbart efter 
udarbejdelsen kan eksekvere. 

• Opgaven er udbudt i samarbejde med Erhvervshus Fyn. 
 



 

Forventet start- og slutdato 
November 2020 – Januar 2021 
 

Budgetramme 
Max 200.000,00kr 
 

Tilbudsfrist 
Fredag d. 16/10 2020 
 

Kontaktperson i DAMPA ApS 
Adm. Direktør Michael Nykjær 
Kontakt: +45 2348 1101 og mn@dampa.dk 
 
Tilbud sendes til mn@dampa.dk 
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