
Nordisk servicesyn
–  skab loyale gæster med  

din service  

Godt er ikke længere godt 
nok. Det er i toppen af de 
gode gæsteoplevelser, slaget 
skal vindes. Udfordringen 
er at finde ud af, hvad dine 
gæster i virkeligheden gerne 
vil, og hvordan I gennem et 
tillidsfuldt og godt samarbejde 
på tværs af virksomheden 
finder ind til deres behov - 
både de bevidste og ubevidste. 

Udviklingsforløbet giver redskaber til den 
strategiske planlægning af nye initiativer, der
• øger loyaliteten hos gæsterne,
• motiverer medarbejderne,
• udvikler samarbejdet internt med  

henblik på at styrke gæsterejsen,
• synliggør vejen til målet ved brug af 

intern og ekstern benchmarking,
• inddrager RelationManager+ som  

styringsværktøj på alle møder.

Modul 1: 
Optimalt samarbejde om  
gæsteoplevelsen
Vi arbejder med en ledelses- og medarbej-
dertilgang, som har fokus på medarbejder-
ne som vigtigste ressource. Værdier som 
anerkendelse, tillid og retfærdighed er i 
centrum for måden, vi kommunikerer på,  
løser konflikter og lærer, hvordan vi bedst 
bruger hinandens stærke kompetencer. 

Dit udbytte
• Du bliver en 

mere opmærk-
som på at kom-
munikere klart.  

• Du lærer, hvad 
der skal til for 
at skabe tro-
værdighed og 
tillid.

• Du får 
indsigt i forskellige 
virkelighedsopfattelser og redskaber til 
at udforske gæstens forventninger.

• Du lærer at anerkende og værdsætte 
andres kompetencer og forskelligheder.

• Du udvikler flair for at vende uenighed 
og kritik til udviklingsmuligheder.

Varighed
Du skal afsætte 3 dage til undervisning + 
30 min. til en afslutningspræsentation.  
Din underviser afsætter desuden tid  
undervejs til individuelle samtaler.
Optimalt samarbejde om gæsteoplevelsen 
er et certificeret akademiforløb, der udlø-
ser 5 ECTS point.

Modul 2: 
Øg gæstetilfredsheden i 
kontaktpunkterne
Du lærer at analysere, hvad der skaber 
værdi for gæsten og at identificere de 
følelser, som du og dine medarbejdere har 
indflydelse på. Du lærer også at måle ople-
velsesværdien i de enkelte kontaktpunkter 
og får værktøjer til, hvordan I sammen 
udvikler og optimerer jeres service og får 
loyale ambassadører.

Dit udbytte
• Du lærer at bruge salgspsykologiske 

værktøjer.
• Du får værktøjer til at designe gæsteop-

levelsen fra A-Z.
• Du rustes til at opfatte gæstens behov 

for oplevelser.
• Du forstår at udvikle kontaktpunkter 

med udgangspunkt i gæstens feedback.

Varighed
Du skal afsætte 3 dage til undervisning + 
30 min. til en afslutningspræsentation.  
Din underviser afsætter desuden tid  
undervejs til individuelle samtaler.
Øg gæstetilfredsheden i kontaktpunkterne 
er et certificeret akademiforløb, der udløser 
5 ECTS point.

Undervisere
Hos os møder du dedikerede undervisere 
med indsigt i og forståelse for din branche. 
Vores undervisere er forfattere til bog-
succesen ’Nordisk Servicesyn’. Vi følger 
din læringsproces tæt og giver løbende 
feedback, ligesom du, i og uden for under-
visningslokalet, kan sparre og udveksle 
erfaringer med kolleger fra samme branche. 
Vi tager udgangspunkt i jeres dagligdag 
og lægger vægt på en levende og invol-
verende undervisning. Alt sammen for at 
sikre læring og styrke din selvindsigt, så 
du kan skabe resultater her og nu. 

Pris
Nordisk Service  
(Pakkepris Modul 1 og 2): 20.000 kr.
Modul 1  
(Ledelse der skaber social kapital):  11.500 kr.
Modul 2 (Service):  11.500 kr.
Priser er ekskl. moms, forplejning og ma-
terialer.
HUSK: Du kan søge uddannelsesstøtte 
(SVU) efter gældende regler samt midler 
fra branchefokuserede kompetencefonde. 
BONUS! Medlemskab af Samhandel udløser 
særlige fordele.
Vi hjælper dig gerne med ansøgninger.

Udviklingsforløbet er til 
dig, der arbejder målrettet 
med serviceprocesser og 
gæste tilfredshed. Du lærer 
at arbejde strategisk med 
værktøjet RelationManager+ 
og at samarbejde om at højne 
gæstetilfredsheden og graden 
af loyalitet. 

Det var en øjenåbner at arbejde med gæstens ‘rejse’ 
gennem hotellet. Utroligt så meget vi kan påvirke og 

ændre - ofte med ganske små justeringer.
Kristian Nicolaisen, receptionist

PRAXIS – Erhvervsskolernes forlag

N O R D I S K SERVICESYN

Gry Asnæs (red.) Katja Hessel, Nille Presskorn
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Guest 
RelationManager+ 
Basis
–  lær at arbejde strategisk  

med gæsternes feedback  

Høj gæstetilfredshed og 
loyalitet forudsætter, at 
alle berøringspunkter i 
virksomheden er i top. 
Hvad gør gæsterne særligt 
glade? Er de parate til at 
fortælle om oplevelsen, og 
hvad får dem til at komme 
igen? 

Med måleværktøjet RelationManager+ får 
du et systematisk indblik i oplevelsen set 
med gæstens øjne. 
Du får værdifulde data i form af feedback 
og indsigt i de kontaktpunkter, som er 
strategisk vigtige at prioritere for at højne 
tilfredsheden:
• Lever kvaliteten op til forventningerne?
•  Møder gæsten det overskud og den 

empati, som de forventer?
• Forstod gæsten virksomhedens ønske 

om at give en særlig oplevelse?
• Lykkes det interne samarbejde i relati-

on til forventningerne?
• Er det en god idé at ændre indstilling til, 

hvordan bundlinjen i højere grad bliver 
positiv?

• Er det bedre at fastholde loyale gæster 
end at jage nye?

 
Kursus 1: 
Kickstart RelationManager+
Du introduceres til RelationManager+ og 
får indsigt i brugen af Net Promoter Score. 
Du lærer at bruge softwarens data til at 
afdække behov og derefter at handle med 
afsæt i feedback’en.

Dit udbytte
• Du lærer at identificere, hvad gæster 

oplever som særligt hos jer.
• Du får fokus på ambassadør- og loyali-

tetperspektiv frem for alene at måle på 
graden af tilfredshed.

• Du lærer, hvordan du bedst inspirerer 
dine kolleger til at skabe og nå mål for 
gæstetilfredsheden.

• Du klædes på til at arbejde strategisk 
med feedback-management.

• Du får de nødvendige redskaber til at 
fastholde ambassadørerne.

• Du får kompetencer til at gå i dialog 
med dine gæster om feedback på nye 
måder.

Varighed
Kurset varer 1 dag, og du modtager  
RelationManager+ Certificat.

Kursus 2: 
Gæstepsykologi
Du lærer at forstå dine gæsters adfærds-
mønstre og at arbejde strategisk med 
feedback. Du får idéer til, hvordan du i 
praksis kan sætte gæsten i centrum og 
optimere services og oplevelser. 

Dit udbytte
• Du lærer at bruge salgspsykologiske 

værktøjer til at forbedre kontaktpunkter.
• Du lærer at genkende en ambassadører 

i virksomheden, mens de er til stede.
• Du bliver bevidst om, hvordan din ad-

færd skaber følelser hos gæsten og 
lærer, hvordan du styrer gode samtaler.

• Du bliver skarpere på at bruge feedback 
fra RelationManager+ til at få mere 
viden om gæsternes behov.

Varighed
Kurset varer 1 dag, og du modtager  
RelationManager+ Certificat.

Undervisere
Hos os møder du dedikerede undervisere 
med indsigt i og forståelse for din bran-
che. Vi følger din læringsproces tæt og 
giver løbende feedback, ligesom du, i og 
uden for undervisningslokalet, kan sparre 
og udveksle erfaringer med kolleger fra 
samme branche. 
Vi tager udgangspunkt i jeres dagligdag 
og lægger vægt på en levende og invol-
verende undervisning. Alt sammen for at 
sikre læring og styrke din selvindsigt, så 
du kan skabe resultater her og nu. 

Pris
Guest RelationManager+ Basis 5.600 kr.
Kursus 1:  2.800 kr.
Kursus 2:  2.800 kr.
Pris er ekskl. moms, forplejning og mate-
rialer.

Udviklingsforløbet er til 
dig, der gerne vil øge 
gæstetilfredsheden 
og graden af loyalitet. 
Du lærer at arbejde 
strategisk med værktøjet 
RelationManager+, så du 
kan give gæsterne, hvad de 
gerne vil have - og mere til.

Værktøjerne er lige til at bruge i dagligdagen. Det er 
motiverende, at teorierne omsættes så branchespecifikt.

Ditte Storm, eventchef 
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RelationManager+ 
Mystery Shopping 
–  når du vil undgå at  

blive ’hjemmeblind’  

RelationManager Mystery 
Shopping er et program 
udviklet af Asnæs & 
Vangstrup i forlængelse af 
måle- og feedbacksystemet 
RelationManager+. 
 

Metoden er enkel. En mystery shopper 
(MS-person) agerer hemmelig gæst. Han 
eller hun besøger din virksomhed, afprø-
ver og observerer dine gæsters kontakt-
punkter for at finde ud af, om helheds-
oplevelsen lever op til  forventningerne. 
Måske er I blevet hjemmeblinde? Måske 
findes der oplagte forbedringer, oversete 
muligheder eller områder, der kan optime-
res. Afgørende er det, at I konstant skaber 
positive og unikke oplevelser i mødet med 
gæsterne. 

MS-produktet understøtter arbejdet med 
RelationManager+ og andre feedback-
systemer. Du får et godt fundament for 
dialog med dine medarbejdere og nye 
vinkler på de strategiske overvejelser 
samt arbejdet med gæsteservice. 

Vælg mellem tre pakker: 

RM Mystery Shopping 1: 
Forventningsanalyse/Mystery
Shopping/Afrapportering/
Workshop/Implementeringsplan
MS 1 er for dem, der arbejder med strategi 
og udvikling. Pakken indeholder analyse 
af de forventninger, gæsten har fået via 
hjemmeside og anden markedsføring. 
Dernæst gennemføres professionel my-
stery shopping. I forbindelse med afrap-
portering hjælper vi med at udvikle nye 
forretningsområder. Sammen udarbejder 
vi en implementeringsplan med forslag til 
forbedringer. Du får hjælp til at formidle 
resultater og muligheder i din organisati-
on i en intern workshop.

RM Mystery Shopping 2: 
Forventningsanalyse/Mystery 
Shopping/Afrapportering
MS 2 indeholder analyse af de forventnin-
ger, gæsten har fået via  hjemmeside og 
anden markedsføring. Dernæst gennem-
føres professionel mystery shopping og 
afrapportering.

RM Mystery Shopping 3:
Gør-det-selv (1 dags kursus)
I MS 3-udgaven har du mulighed for selv 
at gennemføre processen. Det forudsæt-
ter, at du deltager på et 1-dags kursus, så 
du er klædt godt på til opgaven.

Vores koncept er bygget op om: 
• Et observationsskema for konkrete måle-

punkter med udgangspunkt i Relation-
Manager+ og andre relevante parametre 
(f.eks. markedsføringsmateriale, grund-
fortælling, indretning og temaer).

• En procesbeskrivelse til et vellykket 
MS-besøg

• Et manifest, der forklarer, hvordan den 
professionelle MS-person bør opføre sig.

• En guideline til effektiv og konstruktiv 
feedback.

• En skabelon, som kort opsummerer 
særlige fokusområder.

Undervisere
Asnæs&Vangstrup tilbyder Mystery 
Shopping-konsulenter, som er trænet i at 
observere under et besøg på et hotel eller 
en restaurant. Personen opfører sig som 
almindelig gæst, men er ekspert i at afkode 
specifikke forhold som har at gøre med 
sted, produkter, service, sanser, faciliteter 
og interaktioner. MS-personen har tillige 
kompetencer inden for analyse, feedback, 
afrapportering, strategi samt forretnings- 
og udviklingspotentiale.

Pris:
MS 1: Honorar fra 25.800 kr.
MS 2: Honorar fra 14.800 kr.
Dertil kommer moms og udgifter til 
transport afhængig af antal enheder/
kontaktpunkter/tidsrum m.m.

MS 3: Deltagergebyr: 2.800 kr. ekskl. moms
Vi hjælper gerne hele vejen fra analyse til 
implementering.

Hvad rummer de data, 
I opsamler, og hvad 
registrerer gæsten i særlig 
grad? 
Asnæs&Vangstrup tilbyder 
et mystery shopping 
program, som supplerer  
tal med observationer. 

Chokerende men meget lærerigt. Vi fik sandheder at vide  
vi ellers ikke ville få og øjnene op for ting, der bare skal ændres 
hurtigst muligt. Heldigvis var der også positive overraskelser.

Katja Laursen, servicechef 
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Coaching og  
konflikthåndtering
–  nøglen til high performance  

og kollegial trivsel

På enhver arbejdsplads er der 
dagligt konflikter. Det er et 
vilkår, der kan skabe dynamik 
og udvikling. 
Men hvornår er der tale om 
udvikling, og hvornår dræner 
de daglige uoverensstemmelser 
virksomheden for energi? 
Skillelinjen er hårfin. Det er 
ikke konflikten, men måden du 
håndterer den på, der gør den 
store forskel.  

Udviklingsforløbet højner dine kompe
tencer inden for konfliktledelse. Du får 
indsigt i, hvordan du forebygger, hånd
terer og løser konflikter med gæster, 
kolleger og andre afdelinger. Vi arbejder 
med konfliktdæmpende kommunikation 
og coaching som værktøj. Resultatet er 
gode samarbejdsrelationer, der højner og 
professionaliserer både din egen og virk
somhedens performance.

Dit udbytte
• Du får større selvindsigt. 
• Du lærer at analysere konflikternes 

type, tema og udspring.
• Du lærer at skabe en kultur, hvor kon

flikter løses konstruktivt.
• Du lærer gennem coaching nye veje til 

en mere konstruktiv kommunikationsstil.
• Du udvikler dig som leder og inspirator 

til gavn for både dig selv, dine med
arbejdere og virksomheden.  

Varighed
Du skal afsætte 8 dage til undervisning 
+ 30 min. til en afslutningspræsentation. 
Din underviser afsætter desuden tid  
undervejs til individuelle samtaler. 
Coaching og konflikthåndtering er et 
certificeret akademiforløb, der udløser 10 
ECTS point. 

Undervisere
Gry Asnæs har indsigt i og forståelse for 
din branche. Hun følger din læringsproces 
tæt og giver løbende feedback, ligesom 
du, i og uden for undervisningslokalet, 
kan sparre og udveksle erfaringer med 
kolleger fra samme branche. 

Gry tager udgangspunkt i din dagligdag 
og lægger vægt på en levende og invol
verende undervisning. Alt sammen for at 
sikre læring og styrke din selvindsigt, så 
du kan skabe resultater her og nu. 

Pris
Coaching & konflikthåndtering 18.800 kr.
Priser er ekskl. moms, forplejning og  
materialer.
HUSK: Du kan søge uddannelsesstøtte 
(SVU) efter gældende regler samt midler 
fra branchefokuserede kompetencefonde. 
BONUS! Medlemskab af Samhandel udløser 
særlige fordele.
Vi hjælper dig gerne med ansøgninger.

Coaching og konflikt
håndtering er til dig, der 
søger viden om og værktøjer 
til, hvordan du forebygger  
og nedtrapper uenigheder,  
før de udvikler sig til 
konflikter. 

Det, jeg har lært om kommunikation og konflikt-
nedtrapning, gør, at jeg er blevet meget bedre til at 
håndtere små gnidninger, før de bliver til konflikter. 
Det giver god energi i det daglige arbejde og gør 

arbejdsdagen meget mere effektiv.
Anders Bachmann Lynge, restaurantchef

Branchens 

skræddersyede 

lederudvikling 

Akademi for Restaurant- og Hotelledelse
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Fremtidens  
bestyrelsesmedlem
–  brug dine erfaringer og  

rust dig til indflydelse 

Som leder i oplevelsesbranchen 
kan du bidrage med viden, 
som øger værdien omkring 
bestyrelsesbordet. Du 
har forudsætningerne. Vi 
supplerer din viden og udvikler 
dine personlige og faglige 
kompetencer. Du bliver 
bevidst om rollefordeling, 
lærer at samarbejde på et højt 
professionelt niveau og klædt 
på til at skabe fremdrift.  

Modul 1:  
Fremtidens bestyrelsesarbejde 
i praksis
Forståelse af det optimale samspil, for-
ventningsafstemning og rollefordeling 
mellem bestyrelse, direktion og eksterne 
rådgivere. I dette modul bliver du bevidst 
om dit ansvar og særlige kompetencer. Vi 
tager udgangspunkt i erfaringer fra suc-
cesrige bestyrelser, og du lærer at udarbej-
de strategier for fremdrift. 

Dit udbytte
• Du forstår at bruge bestyrelsen som 

sparringspartnere.
• Du lærer om bestyrelsens formalia –  

de retlige rammer.
• Du bliver klogere på bestyrelsens ansvar.
• Du får overblik over strategi i et juridisk 

perspektiv.
• Du lærer om økonomi i strategisk per-

spektiv.
• Du bliver mere afklaret om faglige og 

menneskelige kompetencer, ansvar, m.v.

Varighed
Du skal afsætte 4 dage til undervisning + 
30 min. til en afslutningspræsentation.
Din underviser afsætter desuden tid  
undervejs til individuelle samtaler.
’Fremtidens bestyrelsesarbejde i praksis’ er 
et certificeret akademiforløb, der udløser 5 
ECTS point.

Modul 2:  
Konceptudvikling,  
innovativ forretningsudvikling 
og oplevelser
Vi kigger på trends og tidsånd som fun-
dament for fornuftige beslutninger. Vi 
arbejder med idé- og produktudvikling samt 
facilitering af innovative strategiprocesser, 
som sikrer virksomhedens fremtid.

Dit udbytte
• Du får strategimodeller til innovativ 

idégenerering.
• Du udvikler en procestankegang, der kan 

afdække kvaliteten af den bedste idé.
• Du lærer, hvordan du kan bruge bestyrel-

sen som banebrydere.
• Du træner dine evner strategiske for-

retningsudvikling og lærer at udtænke 
innovationsprocesser med udgangs-
punkt i oplevelser.

Varighed
Du skal afsætte 4 dage til undervisning + 
30 min. til en afslutningspræsentation.  
Din underviser afsætter desuden tid un-
dervejs til individuelle samtaler.
’Konceptudvikling, innovativ forretnings-
udvikling & oplevelser’ er et certificeret 
akademiforløb, der udløser 5 ECTS point.

Undervisere
Hos os møder du dedikerede undervisere 
med indsigt i og forståelse for din branche. 
Vi følger din læringsproces tæt og giver 
løbende feedback, ligesom du, i og uden 
for undervisningslokalet, kan sparre og 
udveksle erfaringer med kolleger fra sam-
me branche. 
Vi tager udgangspunkt i jeres dagligdag og 
lægger vægt på en levende og involveren-
de undervisning. Alt sammen for at sikre 
læring og styrke din selvindsigt, så du kan 
skabe resultater her og nu. 

Pris:
Fremtidens Bestyrelsesmedlem   
(Pakkepris Modul 1 og 2) 20.000 kr.
Modul 1:  11.500 kr.
Modul 2:  11.500 kr.
Priser er ekskl. moms, forplejning og 
materialer.
HUSK: Du kan søge uddannelsesstøtte 
(SVU) efter gældende regler samt midler 
fra branchefokuserede kompetencefonde. 
BONUS! Medlemskab af Samhandel udløser 
særlige fordele.
Vi hjælper dig gerne med ansøgninger.

Fremtidens bestyrelsesmedlem  
udvikler dine kompe tencer, så 
du bliver i stand til at tiltræde en 
bestyrelsespost, hvor handlekraft 
og viden om samarbejdsmønstre 
er kernen i arbejdet.

Jeg har fået mere mod på at udfordre bestyrelsesarbejdet 
og er blevet langt skarpere på, hvad man kan kræve af sin 

bestyrelse, og hvad bestyrelsen kan kræve af mig som direktør. 
Carina Ladewig, hoteldirektør
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Hotel Revenue  
Management
–  få glade gæster gennem  

det rigtige match mellem  
pris og oplevelser

Gæsternes adfærd ændrer 
sig hurtigere end nogensinde 
før. De surfer, de spørger 
og de lader sig lede af likes 
og anbefalinger på nettet. 
Uddannelsen skaber overblik 
over markedsmekanismerne 
og giver dig et teoretisk 
fundament til at arbejde med 
prissætning, salgskanaler og 
effektiv kommunikation. 

Modul 1:  
Hoteløkonomi 
Som revenue manager skal du omsætte 
viden om markedstrends og kundeadfærd 
til prissætning via relevante salgskanaler. 
Modul 1 giver dig forståelse for de økono-
miske nøgletal og ruster dig til at bruge 
branchens salgsmønstre strategisk. Modu-
let skaber et overblik over de økonomiske 
sammenhænge, så du får et solidt beslut-
ningsgrundlag at handle på.

Dit udbytte
• Du får et økonomisk overblik, der ruster 

dig til at tage ansvar for indtjeningen.
• Du lærer at forholde dig realistisk til 

virksomhedens økonomiske nøgletal.
• Du bliver kompetent i dine samtaler 

med revisor og bank. 
• Du lærer at forholde dig strategisk til 

investeringer og finansiering.

Varighed
Du skal afsætte 4 dage til undervisning + 
30 min. til en afslutningspræsentation.  
Din underviser afsætter desuden tid  
undervejs til individuelle samtaler.
Anvendt økonomi er et certificeret akade-
miforløb, der udløser 5 ECTS point.

Modul 2:  
Strategisk kommunikation
Strategisk kommunikation sikrer, at hotel-
lets unikke brand kommunikeres til både 
nye og loyale gæster. I den forbindelse 
arbejder vi med udvikling af elementer til 
en reklamekampagne, der skal være i øjen-
højde med modtageren – ligesom al anden 
kommunikation. Du får redskaber til at ska-
be vedvarende interesse, som gør online 
ratings og word-of-mouth til din stærkeste 
markedsføringskanal.

Vi kommer ind på sammenhængen mel-
lem intern og ekstern kommunikation. Vi 
analyserer din virksomheds hjemmeside, 
sociale medier, nyhedsbreve og annoncer 
og vurderer, om medierne signalerer det, 
der skaber et stærkt brand.

Dit udbytte
• Du får værktøjer til strategiske analyser 

af intern og ekstern kommunikation.
• Du klædes på til at udforme salgs-

annoncer og anden markedsføring med 
afsæt i modtageren.

• Du lærer at skærpe dine budskaber og 
få dem ud over rampen.

• Du rustes til at varetage hotellets unik-
ke brand og understøtte det strategisk 
med kommunikationsinitiativer på de 
rette platforme.

Varighed
Du skal afsætte 8 dage til undervisning + 
30 min. til en afslutningspræsentation.  
Din underviser afsætter desuden tid  
undervejs til individuelle samtaler.
Strategisk kommunikation er et certificeret 
akademiforløb, der udløser 10 ECTS point.

Undervisere
Hos os møder du dedikerede undervisere 
med indsigt i og forståelse for din branche. 
Vi følger din læringsproces tæt og giver 
løbende feedback, ligesom du, i og uden 
for undervisningslokalet, kan sparre og 
udveksle erfaringer med kolleger fra sam-
me branche. 
Vi tager udgangspunkt i jeres dagligdag og 
lægger vægt på en levende og involveren-
de undervisning. Alt sammen for at sikre 
læring og styrke din selvindsigt, så du kan 
skabe resultater her og nu. 

Pris
Hotel Revenue Management 
(Pakkepris Modul 1 og 2) 28.000 kr.
Modul 1:  11.500 kr.
Modul 2:  18.800 kr.
Priser er ekskl. moms, forplejning og 
materialer.
HUSK: Du kan søge uddannelsesstøtte 
(SVU) efter gældende regler samt midler 
fra branchefokuserede kompetencefonde. 
BONUS! Medlemskab af Samhandel udløser 
særlige fordele.
Vi hjælper dig gerne med ansøgninger.

Hotel Revenue Management er 
til dig, der ønsker at optimere 
indtjeningen og styrke 
virksomhedens brand. Du får 
økonomisk overblik og indsigt 
i, hvordan I skal kommunikere, 
så gæsterne vælger netop jeres 
hotel eller konferencested.
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Det er en kæmpe fordel, 
at vi alle har branchekendskab. 

Så føles det som om, man kender hinanden på forhånd, 
og det giver et fantastisk godt studiemiljø. 

- Dan Kofod Kaarsberg, afdelingsleder

Ledelse, der skaber 
social kapital
–  godt samarbejde gennem  

tillid og anerkendelse 

Nye koncepter, menuer, 
oplevelsesprodukter og 
markedsføringsinitiativer.  
Evig i bevægelse og forandring. 
Sådan er grundvilkårene i 
branchen. Vi ved også, at den 
interne medarbejderudvikling 
er mindst ligeså vigtig. Udvikles 
virksomheden ikke internt, går 
det ud over samarbejdet og 
påvirker gæsteoplevelser og 
indtjening negativt.

Det handler om at styrke virksomhedens 
sociale kapital. Det er alt det usynlige, 
som skaber sammenhængskraft og er  
lige så dyrebar som cool cash. I praksis 
er det de netværk og relationer, I udvikler 
sammen, og som I bruger, når I løser de 
daglige arbejdsopgaver. Virksomheder 
med høj social kapital øger motivation og 
arbejdsglæde og klarer sig godt. 

På udviklingsforløbet har vi det gode 
samarbejde i centrum. Vi arbejder med en 
ledelses- og medarbejdertilgang, som har 
fokus på medarbejderne som den vigtig-
ste ressource. Vi baserer samarbejde på 
anerkendelse, tillid og retfærdighed og 
har fokus på kommunikation og konflikt-
løsning og på, hvordan vi bedst bruger 
hinandens stærke kompetencer. 

Dit udbytte
• Du bliver en mere opmærksom leder og 

lærer at kommunikere klart.  
• Du lærer, hvad der skal til for at skabe 

troværdighed og tillid.
• Du lærer, hvor vigtigt det er at forstå 

forskellige virkelighedsopfattelser og 
klædes på til at udforske andres.

• Du udvikler talent for at anerkende 
og værdsætte andres kompetencer og 
forskelligheder.

• Du udvikler flair for at vende uenighed 
og kritik til udviklingsmuligheder.

Varighed
Du skal afsætte 4 dage til undervisning 
+ 30 min. til en afslutningspræsentation. 
Din underviser afsætter desuden tid  
undervejs til individuelle samtaler.
Ledelse, der skaber social kapital er et 
certificeret akademiforløb, der udløser  
5 ECTS point.

Undervisere
Hos os møder du dedikerede undervisere 
med indsigt i og forståelse for din bran-
che. Vi følger din læringsproces tæt og 
giver løbende feedback, ligesom du, i og 
uden for undervisningslokalet, kan sparre 
og udveksle erfaringer med kolleger fra 
samme branche. 
Vi tager udgangspunkt i jeres dagligdag 
og lægger vægt på en levende og invol-
verende undervisning. Alt sammen for at 
sikre læring og styrke din selvindsigt, så 
du kan skabe resultater her og nu. 

Pris
Ledelse, der skaber social kapital 
(5 ECTS) 11.500 kr.
Pris er ekskl. moms, forplejning og mate-
rialer. 
HUSK: Du kan søge uddannelsesstøtte 
(SVU) efter gældende regler samt midler 
fra branchefokuserede kompetencefonde. 
BONUS! Medlemskab af Samhandel udløser 
særlige fordele.
Vi hjælper dig gerne med ansøgninger.

NB! Vil du høre om forløb, hvor alle 
medlemmer får et løft, så ring og få et 
skræddersyet tilbud.

Udviklingsforløbet er 
for alle, der har fokus på 
medarbejderudvikling 
og ønsker at skabe en 
virksomhedskultur, præget af 
tillid, anerkendelse og godt 
samarbejde. 

Vi har altid været gode til at udvikle os fagligt.  
Men også at få lov til at udvikle sig personligt, betyder 

utroligt meget for ens lederskab. Hos Asnæs&Vangstrup er 
det ikke sur teori, men praksisnær uddannelse. 

Heidi Møller Hansen, caféejer
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Lederuddannelsens 
afgangsprojekt
–  kombiner viden  

med virkelighed 

Afgangsprojektet giver dig 
mulighed for at arbejde 
videre med de temaer, teorier 
og modeller, du har mødt 
undervejs i udviklingsforløbet. 
Du får lejlighed til at prøve dem 
af i praksis og vurdere effekten 
heraf.
Du får mulighed for at gå 
i dybden med emner, der 
interesserer dig særligt 
meget, og som er relevante 
i dit lederskab og fremtidige 
karriere.

Vi klæder dig på til at skrive dit afgangs
projekt, så det overholder alle gældende 
videnskabelige krav. 

Vi gør en særlig indsats for på den ene 
side at løfte dit refleksionsniveau ved at 
arbejde med organisationsteori, foran
dringsledelse og strategisk udvikling, og 
på den anden side at arbejde for, at du ud
arbejder et brugbart praksisnært projekt.

Dit udbytte
• Du modtager et diplom på din akademi

grad, som er anerkendt i branchen.
• Du lærer at formulere og afgrænse et 

empirisk problemfelt.
• Du bliver I stand til at forstå, analysere 

og perspektivere forskellige typer data.
• Du får redskaber til at vurdere teoriers 

relevans og gyldighed for din ledelses
praksis.

• Du lærer at forholde din virkelighed 
som leder til virksomhedens strategiske 
position.

• Du klædes på til at gennemføre en  
empirisk undersøgelse og skriftlig 
afrapportering.

• Du rustes til at skabe en forandrings
kultur, hvor medarbejderne i praksis 
arbejder med initiativer, der støtter op 
om de strategiske visioner.

Varighed
Du skal afsætte 8 dage til undervisning 
+ 40 min. til eksamen og forsvar af dit 
skriftlige projekt.
Din underviser afsætter desuden tid 
undervejs til individuelle samtaler og 
feedback på opgave.
Lederuddannelsens afgangsprojekt er et 
certificeret akademiforløb, der udløser  
10 ECTS point.

Undervisere
Hos os møder du dedikerede undervisere 
med indsigt i og forståelse for din bran
che. Vi følger din læringsproces tæt og 
giver løbende feedback, ligesom du, i og 
uden for undervisningslokalet, kan sparre 
og udveksle erfaringer med kolleger fra 
samme branche. 
Vi tager udgangspunkt i jeres dagligdag 
og lægger vægt på en levende og invol
verende undervisning. Alt sammen for at 
sikre læring og styrke din selvindsigt, så 
du kan skabe resultater her og nu. 

Pris
Lederuddannelsens afgangsprojekt  
(10 ECTS) 18.800 kr.
Pris er ekskl. moms, forplejning og mate
rialer. 
HUSK: Du kan søge uddannelsesstøtte 
(SVU) efter gældende regler samt midler 
fra branchefokuserede kompetencefonde. 
BONUS! Medlemskab af Samhandel udløser 
særlige fordele.
Vi hjælper dig gerne med ansøgninger.

Du vælger selv 
problemstillingen til dit 
afgangsprojekt og kan med 
fordel tage udgangspunkt 
i en aktuel problemstilling 
fra din hverdag på 
arbejdspladsen.

Jeg har taget fem fag, som har givet mig redskaberne til at blive en god leder.
 Med det afsluttende afgangsprojekt har jeg sat kronen på værket. Det betyder meget, 

at jeg nu har en akademisk uddannelse, der dokumenterer min faglige viden. 
Stig Bo Calle Kristiansen, bestyrer og driftschef
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Oplevelsesledelse
–  stærke oplevelser giver  

trofaste gæster 

Som leder er du ansvarlig for, 
at gæsterne forlader hotellet 
eller restauranten som gode 
ambassadører. Det forudsætter, 
at du formår at skabe rammer 
og systematik, der får med
arbejderne til at trives og 
udvikle sig. Og for at lede andre 
er det afgørende, at du bliver 
mester i selvledelse. 

På udviklingsforløbet lærer du at tage 
leder rollen på dig, og hvordan du gennem 
teamledelse kan motivere dine kolleger 
og sammensætte effektive teams. 
Vi arbejder med værdiledelse og sammen
hænge mellem strategiske målsætninger 
og det daglige arbejde. Formålet er at 
skabe en kultur, som baner vej  til high 
performance og stærke oplevelser. 

Dit udbytte
• Du kommer på en personlig ledelsesrej

se, der udvikler dig fagligt, personligt og 
ledelsesmæssigt.

• Du lærer at forstå, hvordan ledelse på 
strategisk, taktisk og operationelt niveau 
påvirker virksomhedens oplevelses
udvikling.

• Du får nye ledelsesteorier og en værk
tøjskasse, der gør det muligt at lede 
dig selv, dit team og din organisation i 
dagligdagen.

• Du bliver i stand til at skabe en kultur, 
hvor alle  kender deres rolle og det fælles 
mål.

• Du lærer at skabe sammenhæng mellem 
den udvikling, virksomheden gennemgår 
og den, gæsterne oplever.

• Du opbygger et aktivt ledernetværk 
med de øvrige deltagere på holdet.

Varighed: 
Du skal afsætte 8 dage til undervisning 
+ 30 min. til en afslutningspræsentation. 
Din underviser afsætter desuden tid  
undervejs til individuelle samtaler. 
Oplevelsesledelse er et certificeret akade
miforløb, der udløser 10 ECTS point 

Undervisere
Hos os møder du dedikerede undervisere 
med indsigt i og forståelse for din branche. 
Vi følger din læringsproces tæt og giver 
løbende feedback, ligesom du, i og uden 
for undervisningslokalet, kan sparre og 
udveksle erfaringer med kolleger fra sam
me branche. 
Vi tager udgangspunkt i jeres dagligdag 
og lægger vægt på en levende og invol
verende undervisning. Alt sammen for at 
sikre læring og styrke din selvindsigt, så 
du kan skabe resultater her og nu. 

Pris
Oplevelsesledelse (10 ECTS) 18.800 kr.
Priser er ekskl. moms, forplejning og 
materialer.
HUSK: Du kan søge uddannelsesstøtte 
(SVU) efter gældende regler samt midler 
fra branchefokuserede kompetencefonde. 
BONUS! Medlemskab af Samhandel udløser 
særlige fordele.
Vi hjælper dig gerne med ansøgninger.

Oplevelsesledelse er til dig, 
der ønsker at lede en god 
servicekultur og iværksætte 
kreative processer. Du 
udvikler dit lederskab og 
lærer at skabe oplevelser, 
som får gæsterne til at 
vende tilbage.  

Uddannelsen har givet mig mulighed for at implementere en feedbackkultur blandt 
medarbejderne, som er sindssygt vigtig for, at vi kan professionalisere vores ydelser. 

Ulrik Kjærsgaard Nielsen, Køkkenchef
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Oplevelsesøkonomi
–  tag gæsterne med på råd og 

skab oplevelser, de husker  

Gæstens oplevelse er et af
gørende konkurrenceparameter 
for den service og de produkter, 
vi tilbyder. Er virksomheden 
i stand til at tilbyde de rigtige 
koncepter og produkter, stiger 
både pris og efterspørgsel.

Udviklingsforløbet introducerer til begre-
bet oplevelsesøkonomi, og de muligheder 
den skaber for virksomhedens forret-
ningsudvikling. Du lærer om dybden i 
oplevelser, og hvordan de kan skabe mer-
værdi. Vi har fokus på gæsternes perspek-
tiv, og hvordan vi bedst involverer dem i 
processen. Vi tænker oplevelsesudvikling 
ind i virksomhedens samlede værdikæde 
og arbejder med innovationsværktøjer og 
modeller, der gør det lettere at udvikle de 
oplevelser, som gæsterne er parate til at 
købe.  

Dit udbytte
• Du får teorierne bag det, du arbejder 

med i dagligdagen og lærer at forholde 
dig systematisk til oplevelsesudvikling.

• Du udvikler talent for at se på virksom-
heden med gæstens øjne.

• Du lærer, hvordan gæsterne påvirkes 
af virksomhedens ydre, følelser, lugte, 
smage og lyde – kort sagt alle de san-
ser, der er på spil under besøget.

• Du lærer, hvad der skal til for at skabe 
en følelse, som opleves som autentisk 
og unik.

• Du lærer, hvordan oplevelser kan være 
med til at skabe loyalitet og fjerne fokus 
fra pris. 

Varighed: 
Du skal afsætte 8 dage til undervisning 
+ 30 min. til en afslutningspræsentation. 
Din underviser afsætter desuden tid  
undervejs til individuelle samtaler. 
Oplevelsesøkonomi er et certificeret 
akademiforløb, der udløser 10 ECTS 
point. 

Undervisere
Hos os møder du dedikerede undervisere 
med indsigt i og forståelse for din branche. 
Vi følger din læringsproces tæt og giver 
løbende feedback, ligesom du, i og uden 
for undervisningslokalet, kan sparre og 
udveksle erfaringer med kolleger fra sam-
me branche. 
Vi tager udgangspunkt i jeres dagligdag 
og lægger vægt på en levende og invol-
verende undervisning. Alt sammen for at 
sikre læring og styrke din selvindsigt, så 
du kan skabe resultater her og nu. 

Pris
Oplevelsesøkonomi (10 ECTS) 18.800 kr.
Priser er ekskl. moms, forplejning og 
materialer.
HUSK: Du kan søge uddannelsesstøtte 
(SVU) efter gældende regler samt midler 
fra branchefokuserede kompetencefonde. 
BONUS! Medlemskab af Samhandel udløser 
særlige fordele.
Vi hjælper dig gerne med ansøgninger.

Oplevelsesøkonomi er til 
dig, der søger værktøjer 
og modeller til, hvordan 
du skaber værdi gennem 
oplevelser og vinder kampen 
om gæsterne. 

Jeg er blevet bedre til at definere min lederrolle. 
Det betyder, at jeg til daglig har mange flere muligheder for 

sammen med mine kolleger at give gæsterne den ekstra oplevelse, 
som vi lægger vægt på i vores virksomhed.

Katja Slüter, hoteldirektør
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Restaurant  
Manager
– genvej til en god indtjening

Det er kompliceret at drive 
en sund restaurant. Hvilke 
opgaver skal prioriteres, 
hvordan skaber du det bedste 
beslutningsgrundlag, og 
hvordan får du medarbejdere 
til at trække i samme retning? 
Udviklingsforløbet skaber 
overblik i en hektisk hverdag, 
og du får teori og værktøjer, 
der sikrer god økonomi og et 
motiverende arbejdsmiljø. 

Modul 1:  
Restaurantøkonomi 
Modul 1 giver dig indsigt i, hvad der skal 
til for effektivt at styre indtjeningen. Vi 
arbejder med nøgletal og økonomiske 
sammenhænge. Vi ruster dig til at bruge 
branchens salgsmønstre strategisk og har 
fokus på, hvordan du bedst får et solidt 
beslutningsgrundlag at handle på.  

Dit udbytte: 
• Du får økonomisk overblik, der ruster 

dig til at tage ansvar for indtjeningen.
• Du lærer at forholde dig realistisk til de 

økonomiske nøgletal for din virksomhed.
• Du bliver kompetent i dine samtaler 

med revisor og bank. 
• Du lærer at forholde dig strategisk til 

investeringer og finansiering.

Varighed: 
Du skal afsætte 4 dage til undervisning 
+ 30 min. til en afslutningspræsentation. 
Din underviser afsætter desuden tid  
undervejs til individuelle samtaler.
Restaurantøkonomi er et certificeret 
akademiforløb, der udløser 5 ECTS point.

Modul 2:  
Målstyring af dine nøgletal
På andet modul klæder vi dig på til at føre 
dine beslutninger ud i livet. Du får effek-
tive værktøjer, der gør dig i stand til at 
fastsætte mål. 
Desuden får du redskaber til at kommu-
nikere med medarbejderne og inkludere 
dem i de nødvendige forandringer.  Vi ar-
bejder med forskellige ledelsesforståelser, 
metoder og redskaber, som gør det lettere 
at styre forretningen mod de fastsatte 
mål og ønskede nøgletal.

Dit udbytte: 
• Du får overblik og struktur i hverdagen, 

så du lettere og mere effektivt kan for-
midle forretningens mål.

• Du udvikler dit lederskab og lærer, hvor-
dan du aktiverer medarbejderne, når 
forbedringer og forandringer skal føres 
ud i livet.

• Du lærer at kommunikere på en måde, 
der samler medarbejderne om den 
fælles målsætning, og du lærer at lede 
arbejdet fra målbeskrivelse til resultat.

• Du får redskaber til at skabe en forbed-
ringskultur.

Varighed: 
Du skal afsætte 4 dage til undervisning 
+ 30 min. til en afslutningspræsentation. 
Din underviser afsætter desuden tid  
undervejs til individuelle samtaler.
’Målstyring af dine nøgletal’ er et certifi-
ceret akademiforløb, der udløser 5 ECTS 
point.

Undervisere: 
Hos os møder du dedikerede undervisere 
med indsigt i og forståelse for din branche. 
Vi følger din læringsproces tæt og giver 
løbende feedback, ligesom du, i og uden 
for undervisningslokalet, kan sparre og 
udveksle erfaringer med kolleger fra 
samme branche. 
Vi tager udgangspunkt i jeres dagligdag 
og lægger vægt på en levende og invol-
verende undervisning. Alt sammen for at 
sikre læring og styrke din selvindsigt, så 
du kan skabe resultater her og nu. 

Pris: 
Restaurant Manager-forløbet  
(pakkepris modul 1 og 2) 20.000 kr.
Modul 1:  11.500 kr.
Modul 2:  11.500 kr.
Priser er ekskl. moms, forplejning og bøger
HUSK: Du kan søge uddannelsesstøtte 
(SVU) efter gældende regler samt midler 
fra branchefokuserede kompetencefonde. 
BONUS! Medlemskab af Samhandel udløser 
særlige fordele.
Vi hjælper dig gerne med ansøgninger.

Restaurant Manager er 
skræddersyet til ledere af 
restauranter og køkkenchefer. 
Forløbet ruster dig til at 
arbejde endnu mere effektivt 
med menukort, prissætning 
og salgskanaler. 

Det er blevet lettere at træffe de rigtige og vigtige 
beslutninger. Jeg har fået et overblik, og en forståelse for, 

hvordan jeg skal arbejde med vores nøgletal. 
Michael Rasmussen, køkkenchef
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Salgspsykologi
–  kend dine gæsters behov  

og giv dem mere, end de  
forventer  

Salg er langt mere end det 
øjeblik, hvor gæsterne har 
betalingskortet fremme. 
Vigtigt er det at vide, hvad 
de efterspørger og hvorfor. 
Salgspsykologi handler om at 
kunne læse gæsternes behov 
og bekymringer og forstå, hvad 
der er vigtigt for dem. 

Gæster køber, når de har et behov, men 
de køber endnu mere, når de oplever god 
kemi og stemning før, under og efter sal
get. Højner du niveauet i din virksomhed, 
så alle formår at vejlede gæsterne, vil I 
skabe relationer og grobund for, at gæ
sterne fortæller andre om oplevelsen – og 
vender tilbage. 

På udviklingsforløbet arbejder vi med 
det usagte og ubevidste, som også har 
indflydelse på en salgssituation. Ofte er 
gæsterne ikke selv bevidste om, hvad de 
har brug for.
Vi dykker ned i værktøjskassen med salgs
metoder og arbejder med alle salgets faser 
og facetter. Du får indsigt i kropssprog, 
stemmeføring og motivation, som er lige til 
at bruge – også når du ikke er på arbejde.

Dit udbytte
• Du får selvindsigt og kommer tættere 

på dine egne reaktionsmønstre.
• Du bliver bedre til at forstå og omgås 

andre mennesker.
• Du udvikler talent for salgssituationen.
• Du lærer om hjernens finurlige veje og 

supplerer dit servicegen med teoretisk 
viden. 

• Du lærer at reflektere strategisk over 
slagspraksis i din virksomhed.

• Du skaber en teoretisk platform, hvorfra 
du skabe positiv stemning og øget salg. 

 
Varighed: 
Du skal afsætte 8 dage til undervisning 
+ 30 min. til en afslutningspræsentation. 
Din underviser afsætter desuden tid  
undervejs til individuelle samtaler. 
Salgspsykologi er et certificeret akademi
forløb, der udløser 10 ECTS point.

Undervisere
Hos os møder du dedikerede undervisere 
med indsigt i og forståelse for din bran
che. Vi følger din læringsproces tæt og 
giver løbende feedback, ligesom du, i og 
uden for undervisningslokalet, kan sparre 
og udveksle erfaringer med kolleger fra 
samme branche. 

Vi tager udgangspunkt i jeres dagligdag 
og lægger vægt på en levende og invol
verende undervisning. Alt sammen for at 
sikre læring og styrke din selvindsigt, så 
du kan skabe resultater her og nu. 

Pris
Salgspsykologi (10 ECTS) 18.800 kr.
Priser er ekskl. moms, forplejning og 
materialer.
HUSK: Du kan søge uddannelsesstøtte 
(SVU) efter gældende regler samt midler 
fra branchefokuserede kompetencefonde. 
BONUS! Medlemskab af Samhandel udløser 
særlige fordele.
Vi hjælper dig gerne med ansøgninger.

Salgspsykologi er til 
dig, der har ansvar 
for virksomhedens 
salg. Du rustes til at 
udvikle servicemindede 
salgsmedarbejdere, der 
kan skabe god dialog og 
vedvarende relationer. 

Jeg blev meget inspireret og har igangsat en proces hos mit personale, 
som skal skabe fokus på mersalg. 

Med redskaberne fra undervisningen er det blevet meget lettere at motivere og engagere.
Jesper Kristensen, restaurantchef

Branchens 

skræddersyede 

lederudvikling 

Akademi for Restaurant- og Hotelledelse

UDDAN
NELSE

  ANBEFALET AF BRANCH
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UDDAN
NELSE

  ANBEFALET AF BRANCH
EN

Økonomistyring  
i praksis
–  forstå dine nøgletal, og bliv 

endnu bedre til at tjene penge  

At styre sikkert og kontrol
leret mod en sund bundlinje 
kræver indsigt i økonomiske 
sammenhænge.  
Det forudsætter en forståelse 
for økonomiske begreber og 
evner til at regne bagud i 
forretningens nøgletal. 

Vi gennemgår baggrunden for nøgletal, 
og du lærer at planlægge og sætte rea-
listiske økonomiske mål.  Afgørende for 
enhver hotel- og restaurantleder er at 
sætte mål, udtænke indsatsområder og 
lede processen frem mod målet.

Vi arbejder med beregning og fortolkning 
af nøgletal og ser på, hvordan de påvirker 
driften, medarbejdere og interessenter. 
Du får indsigt i, hvad der skal til for at øge 
omsætningen, og vi arbejder med inve-
steringsberegninger og finansiering med 
udgangspunkt i din egen virksomhed. 

Dit udbytte
• Du lærer at læse, forstå, analysere og 

forbedre de økonomiske nøgletal.
• Du får økonomisk overblik og bliver i 

stand til at tage ansvar for indtjeningen.
• Du udvikler dit lederskab og klædes på 

til at bringe økonomiske overvejelser i 
spil.

• Du bliver kompetent i dine samtaler med 
revisor, bank og nøglemedarbejdere.

• Du lærer at forholde dig strategisk til 
investeringer og finansiering.

• Du rustes til at skabe en forbedrings-
kultur, så du får dine medarbejdere til 
at støtte op om de økonomiske mål.

Varighed: 
Du skal afsætte 8 dage til undervisning 
+ 30 min. til en afslutningspræsentation. 
Din underviser afsætter desuden tid  
undervejs til individuelle samtaler. 
Økonomistyring i praksis er et certificeret 
akademiforløb, der udløser 10 ECTS point. 

Undervisere
Annette Vangstrup har indsigt i og for-
ståelse for din branche. Hun følger din 
læringsproces tæt og giver løbende feed-
back, ligesom du, i og uden for undervis-
ningslokalet, kan sparre og udveksle erfa-
ringer med kolleger fra samme branche. 
Annette tager udgangspunkt i din daglig-
dag og lægger vægt på en levende og in-
volverende undervisning. Alt sammen for 
at sikre læring og styrke din selvindsigt, 
så du kan skabe resultater her og nu. 

Pris
Økonomistyring i praksis 
(10 ECTS) 18.800 kr.
Priser er ekskl. moms, forplejning og 
materialer.
HUSK: Du kan søge uddannelsesstøtte 
(SVU) efter gældende regler samt midler 
fra branchefokuserede kompetencefonde. 
BONUS! Medlemskab af Samhandel udløser 
særlige fordele.
Vi hjælper dig gerne med ansøgninger.

Økonomistyring i praksis 
er til dig, der har brug for 
økonomisk overblik og solid 
forståelse af virksomhedens 
nøgletal. Forløbet styrker 
dit beslutningsgrundlag og 
ruster dig til at optimere 
driften og øge indtjeningen.

Super godt! Det sætter den daglige økonomi i perspektiv, 
når man lærer at forstå sit regnskab. 

Det er en grundpille og et fag, jeg synes, alle burde tage.
Henriette Larsen, restaurantindehaver

Branchens 

skræddersyede 
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