
Sharkonomics konsultinsatser
420 miljoner års erfarenhet

”To survive, companies have to behave like sharks
– if they don’t keep moving they will drown.”

         Sir Richard Branson

FörsvarAttack



© 2022 DetectiveMarketing.com I Sharkonomics.com

Omdöme från VD Jonathan Royce, Bio-Works

”Jag har sagt till många kollegor att Stefan är den mest nyfikna vuxna person 
jag någonsin träffat. Han frågar ’Varför?’ upprepade gånger tills han kommer 
till den verkliga kärnan av ett problem, utmaning eller möjlighet. Han närmar 
sig situationer med ett öppet förhållningssätt och inspirerar team genom 
att erbjuda alternativa perspektiv som utmanar de ’sanningar’ som vi alla 
utvecklar över tid som ett resultat av erfarenhet.
   Stefan har arbetat nära vårt sälj- och marknadsföringsteam på Bio-Works 
under en period på 15 månader som en inspirerande föreläsare och coach 
och hjälpt oss att hitta våra inre hajar. Tillsammans har vi workshoppat ett 
antal idéer om hur man kan identifiera, attrahera och behålla nya kunder 
och resultaten talar för sig självt (titta bara på Bio-Works Investor Relations 
hemsida för att se vårt resultat).
   Jag rekommenderar varmt Stefan till alla team som vill vässa sina 
kommersiella färdigheter. Om du inte ärligt kan svara på frågan ’Är du en haj?’ 
med ett ’Ja’, bjud in Stefan till ett möte och hör vad han kan erbjuda.”
VD Jonathan Royce, Bio-Works
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Sharkonomics startpaket
Analys, workshop, utvärdering, genomförande

Konsultinsatser Värde Liten Mellan Stor

Move or Die: Hitta rätt nivå av evolutionär balans (utveckling/förändring). Förnyelse √ √

Move: Förflytta organisationen. Utvärdera utvecklingshastigheten. Positionering √

Die: Sluta att göra fel saker. Bedöma vilka värden som kommer att dö ut och hur snabbt. Resurser √

Implementering av Sharkonomics attack- och försvarsstrategier. Tillväxt √ √

Fokus ligger på att få hela organisations alla delar att samverka mot samma mål på samma sätt som 
hajens muskler, fenor och tänder samverkar och rör hela sin hela kropp på ett koordinerat sätt mot 
tydliga mål. I syfte att skapa tillväxt och dynamik.

Kraft √ √

Effektiv förflyttning mot företagets mål: Fokus och relevans skapar en effektiv organisation. Genom 
att låta organisationens styrning ske rationellt och inte emotionellt, omvandlas fett till muskler som 
hjälper organisationen att röra sig framåt.

Rörelse √ √

Ekolod identifiera vad som finns i vattnet (marknaden), kartlägga helhetsbilden och dra relevanta 
slutsatser. Riskanalys och omvärldsanalys, finna eventuella hål att täppa till.

Medvetenhet √ √ √

Jaws: Offensiv omvärldsbevakning, aktivt uppsöka och utvärdera hot och möjligheter. 
Lotsa och bidra till aktiv förändring. 

Aktiv påverkan √

Shadowing: Skuggning av konkurrerande organisationer med en defensiv omvärlds bevakning. Förutse rörelser √

Halvdags workshop √

Heldags workshop √

Tvådagars workshops √

Investering 35.000:- 75.000:- fr 115.000:-

Kontinuerliga konsultinsatser (fortsättning efter startpaket). Förändring Offert Offert Offert

Cage diving: Möt vithajen live i Sydafrika Upplevelse Offert Offert Offert

Exlusive moms och externa kostnader.
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Stefan Engeseth
VD
Simmar innovativt framåt. Grundare av Detective 
Marketing och gästprofessor. Skrivit fyra affärs-
böcker. 20 års konsulterfarenhet av såväl 
små som 500 Fortune företag. Internationellt 
toprankad föreläsare. Talar hajspråk. 

Mats Andersson
Advisor
Simmar mot konkreta resultat. Arbetat som VD, 
styrelseordförande och koncernchef - fokus 
på tillväxt och lönsamhet. Genomfört företags-
försäljningar och börsintroduktioner i USA, 
England och Sverige. Talar resultatets språk.

Nätverk
Team
Simmar tillsammans. Vi arbetar i nätverk med 
konsulter, experter och forskare inom områden 
som ekonomi, innovation, psykologi, hajexperter. 
Beroende på uppdragsgivare och projekt.
Talar utvecklings och resultatets språk.

Zozan Bozarslan
COO
Simmar fokuserat framåt. Lång erfarenhet  
inom entreprenörskap, kommunikation,  
marknadsföring, projektledning.  
Genomfört internationella projekt.  
Talar sju språk.

Team



Kontakt
Stefan Engeseth, VD
0704 44 33 54
www.Sharkonomics.com
www.DetectiveMarketing.com


