
 

 

Listen indeholder de lokale rådgivere som tilbyder gratis hjælp til vores medlemsvirksomheder.  
 
 
Virksomhedsnavn Væver    

Kontaktperson Henrik Væver Tlf: 24244960 hv@vaver.dk    
Tidspunkt for kontakt Efter aftale, ring og læg besked, send en sms eller en 

mail 
 

Branche og ydelser Salgstræning, markedsføringsrådgivning, 
kommunikationsrådgivning 
 
Kommunikationsrådgivning ifm. f.eks. 
omstillingsprocesser, kapacitetstilpasning internt i 
virksomheden 
Salgstræning – der skal sælges anderledes i en global 
krisetid 

 
 
 
Virksomhedsnavn www.vjohs.dk    

Kontaktperson Viggo J. Jensen Tlf: 26117040 viggo@vjohs.dk   

Tidspunkt for kontakt Ikke afgørende 

Branche og ydelser Kommunikation  
Skrive- og illustrationsarbejde 
Dokumentation 
Markedsføring 
Web-vedligehold 
Overbliksskabelse 
DK / UK 

 
 
 
Virksomhedsnavn Gottschalck Holding  

Kontaktperson Thomas G. 
Frederiksen 

Tlf: 61264545 Thomas.g.frederiksen4@gmail.com  

Tidspunkt for kontakt Jeg er ikke begrænset til noget tidsrum. 

Branche og ydelser Virksomhedsrådgivning, ledelsesrådgivning, mentor 
-som officer, dvs. trænet til at agere i en krisesituation, og 
tage nødvendige beslutninger. 
-som mægler, dvs. trænet i at se muligheder/samarbejde, 
og specielt inden for transport. 
-som virksomhedsejer, dvs. trænet i alle aspekter i en 
virksomhed. 
-vejledning, i at tage de nødvendige foranstaltninger, og 
tage nødvendig handling. 
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Virksomhedsnavn Winoto – Din IT Partner   

Kontaktperson Torben Jensen Tlf. 76240056 Mail: tj@winoto.dk  

Tidspunkt for kontakt Alle hverdage 08:00-16:00 

Branche og ydelser IT Rådgivning 
Hjælp og vejledning til hjemmearbejdsplads, oprettelse, 
sikring og lign. 
Hjælp til ”sikker på nettet” 
Spørgsmål omkring diverse IT løsninger (Microsoft 
365, google business og lign) 

 
 
 

Virksomhedsnavn Twominds    

Kontaktperson Hannelise 
Bjertnes 

Tlf.: 20444471 http://www.twominds.dk/coaching/firma-
coaching/   

Tidspunkt for kontakt Jeg stiller mig selv til rådighed hele næste uge mellem 8-9 
og mellem 14 og 18. 

Branche og ydelser Jeg tilbyder gratis rådgivning - coaching og sparring til: 
 
 - ejerledere og butiksejere til hvordan du kan tænke 
konstruktivt i denne tid. 
 - gode råd til at være i en forandring. 
 - til medarbejdere som er blevet fyret - til hvordan de kan 
være i dette på den gode måde 
 - til lederen som har svært ved at være i det mht 
medarbejdere 
 - til teenagere 
 - til dig som føler frygten og angsten komme snigende- til 
dig som bare har brug for en at tale med. 

 
 
 

Virksomhedsnavn Tejlmand Kommunikation  

Kontaktperson Elisabeth Tejlmand Tlf.: 2479 8804 hej@tejlmandkommunikation.dk  

Tidspunkt for kontakt Gratis rådgivning hver dag fra 13-14, booking efter 
først til mølle-princippet 

Branche og ydelser Kommunikation og PR - krisekommunikation og 
medierådgivning 
Produktion af opslag, video, mediepakker til presse 
og influencers, pressemeddelelser, artikler og 
læserbreve 
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Virksomhedsnavn Valuezon Nordic   

Kontaktperson Jan Röhn Pipper Tlf.: 20237090 Mail: jan@valuezon.dk  

Tidspunkt for kontakt På mail, så kan vi aftale tidspunkt 

Branche og ydelser Salg på markedspladser (Amazon, Tmall, Waifaire etc.) 
 
Qua min forretningsmæssige baggrund fra både 
detailhandel og DLG, så kan jeg hjælpe med generelt 
butiks- og forretningsledelse i forandring og 
krisehåndtering. 

 
 

 

Virksomhedsnavn Deloitte    

Kontaktperson Allan Trolle Pedersen 
Kirsten Kiil-Nielsen 

Tlf.: 30934189 
Tlf.: 40404516 

alpedersen@deloitte.dk  
kkiilnielsen@deloitte.dk  

Tidspunkt for kontakt Allan Trolle Pedersen, lige uger 
Kirsten Kiil-Nielsen, ulige uger 
                                             
Ingen tidsbegrænsning på henvendelser 

Branche og ydelser Revision og rådgivning  
Deloitte kan hjælpe dig og din virksomhed 
med alt hvad der rører sig inden for 
regnskab, skat, økonomi, budgetter, 
optimering mv. 

 
 
 

Virksomhedsnavn BEST OF Online.dk   

Kontaktperson Dorte Søfeldt Tlf.: 29408090 Mail: dsn@bestofonline.dk  

Tidspunkt for kontakt Mandag til fredag kl. 9-12 eller efter aftale 

Branche og ydelser Reklamebureau – online markedsføring  
Vi laver hjemmesider, webshops, Google optimering og 
SoMe markedsføring. Vi tilbyder gratis 
markedsføringsrådgivning og hjælp til akutte 
udfordringer med f.eks. Google eller lign. i denne svære 
tid. 

 
 
 
Virksomhedsnavn Middelfart Sparekasse   

Kontaktperson Henrik Nygaard Tlf.: 27 90 05 51 Mail: hny@midspar.dk  

Tidspunkt for kontakt Bedst hverdage mellem 8 og 18 

Branche og ydelser Rådgivning om finansiering, sparring på strategi mv. 
Et lokalt pengeinstitut, der lægger vægt på den 
personlige kontakt , og tilbyder nærværende rådgivning 
tilpasset den enkelte kunde. 
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Virksomhedsnavn Creazion    

Kontaktperson Bo Larsen Tlf. 20 43 53 83 bo@creazion.dk  www.creazion.dk  

Tidspunkt for kontakt Jeg er til rådighed fra morgen til aften. 

Branche og ydelser Markedsføring · “Hvor" er dine kunder efter krisen? 
 
Det er nu at fokus skal lægges på dine nuværende og 
kommende kunder, “hvor” er de når Corona-krisen har 
lagt sig? 

 
 
 

Virksomhedsnavn KAR+CO Leadership Consulting & Search  

Kontaktperson Betina Bay Frandsen Tlf. 25 46 64 41 bbf@kar.co.com  

Tidspunkt for kontakt Ring eller skriv gerne når det passer, så finder 
vi et tidspunkt.  1 time pr. leder. Max. 25 i alt. 

Branche og ydelser Forretningssparring og ledelse on-line (via 
telefon eller on-line, skype eller lignende)  
 
-Lederudvikling - individuel og for ledergrupper  
-Rekruttering & Search 
-Outplacement af opsagte medarbejdere og 
ledere 

 
 
 

Virksomhedsnavn BDO    

Kontaktperson Nicklas Jacobsen 
Peter Johansen 

Tlf: 41890221 
Tlf: 41890099 

nij@bdo.dk  
pkh@bdo.dk  

 

Tidspunkt for kontakt Nicklas Jacobsen hver dag mellem 14 og 15 
Peter Johansen hver dag mellem 10 - 11 

Branche og ydelser Revision, regnskab og økonomi  
Vi kan tilbyde gratis telefonisk rådgivning ifht., om 
virksomhederne kan gøre brug af de forskellige 
kompensationsordninger der eksisterer.  
Vi tilbyder at tage en snak med virksomhederne, og 
lave en konkret vurdering på, hvilke ordninger de kan 
anvende, ud fra de konkrete omstændigheder, 
branche, forhold o.l. 
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Virksomhedsnavn BoardAdvisor ApS         www.boardadvisor.dk  

Kontaktperson Jesper E. Christensen 
Tonny V. Gravesen 

Tlf: 28914088 
Tlf: 40603944 

jec@boardadvisor.dk  
tvg@boardadvisor.dk  

Tidspunkt for kontakt Vi kan kontaktes telefonisk eller per mail 

Branche og ydelser Vi er to erfarne professionelle 
bestyrelsesmedlemmer med fokus på SMV’er 
Bred sparring til ejerledere omkring 
driftsoptimering, organisationsudvikling, 
finansiering, turn-arounds og ikke mindst 
kriseledelse. 

 
 
 

Virksomhedsnavn Storm-Advice v/Michael Storm 
Bæk Consult V/Allan Bæk 

www.storm-advice.dk   
www.baek.dk 

Kontaktperson  Tlf. 2856 1000   

Tidspunkt for kontakt Tirsdag den 24. marts –  kl. 14.00 – 16.00      
Fredag den 27. marts – kl. 14.00 – 16.00 
 
Mandag den 30. marts – kl. 14.00 – 16.00 
Onsdag den 1. april – kl. 14.00 – 16.00  
Torsdag den 2. april – kl. 9.00 – 11.00 
 
Er der ønske om mere rådgivning udover den gratis 
telefonrådgivning, stiller vi os også med kort varsel til 
rådighed efter nærmere aftale. 

Branche og ydelser Virksomhedsrådgivning, ledersparring m.m. 
Vi stiller os velvilligt til rådighed med gratis 
telefonrådgivning for foreningens medlemmer ift. 
Corona krisen. 
 
Vi er specialister på de væsentligste fagområder fra 
SALG til ØKONOMI, og besidder mange års praktisk 
erhvervserfaring som direktører, bestyrelsesfolk og 
forretningskonsulenter. 
Gennem vort virke har vi prøvet langt de fleste typer af 
udfordringer, i et stort antal virksomheder. Sammen er 
vi godt rustet til at hjælpe de forskellige virksomheder. 

 
 
 
Virksomhedsnavn HINNERUP MANAGEMENT www.k247.dk  

Kontaktperson Jytte Hinnerup Tlf: 23240728 Leder@karriere24syv.dk   

Tidspunkt for kontakt Jytte kan kontaktes på telefon og mail hverdage kl. 8-16. 

Branche og ydelser Ledelse og karriere.  
Dialog og rådgivning via telefon, som erstatter "face to 
face" dialog under coronakrisen. 
Rådgivning af ledere i virksomheden. 
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Virksomhedsnavn A.Schwalbe Consulting   

Kontaktperson Anne Schwalbe Tlf: 30661332 freelancer@aschwalbe.dk  

Tidspunkt for kontakt Onsdag og torsdag 10-12 

Branche og ydelser Digital markedsføring og forretningsudvikling  
1. Rådgivning – Hvordan kan du bruge tiden til at styrke 
din forretning fremad rettet?   
2. Web - Få et sundhedstjek af din hjemmeside (Max. 
500 sider)  
3. SoMe – Hvordan kan du styrke din forretning 
gennem de sociale medier 
 
A.Schwalbe Consulting hjælper små og mellemstore 
virksomheder med digital markedsføring. Ud over at 
fungere som fast samarbejdspartner, er jeg behjælpelig 
med kortlægning af kunderejser, kundeindsigt, 
indholdsproduktion og indholdsdistribution. Hjemmeside 
design og optimering. Se mere på aschwalbe.dk 

 
 
Virksomhedsnavn PwC www.pwc.dk   

Kontaktperson Lasse Berg Tlf: 5138 4904 lasse.berg@pwc.com   

Tidspunkt for kontakt Vores hotline har åbent alle hverdage fra kl. 9-17 frem til 
påske, og vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål. 
 
Telefonnummer – Hotline +45 3945 9800 

Branche og ydelser Revision. Skat. Rådgivning. 
 
Vi vil i PwC gerne være med til at støtte virksomhederne 
under COVID-19. Derfor har vi åbnet en gratis hotline, 
hvor alle kan få svar på spørgsmål til regeringens 
hjælpepakker. 

 
 
Virksomhedsnavn heykommunikation www.heykommunikation.dk   

Kontaktperson Ann Hedahl 
Michael Bruun 

Tlf.: 6130 2844 
Tlf.: 2849 4386 

ann@heykommunikation.dk 
michael@heykommunikation.dk   

Tidspunkt for kontakt Alle hverdage 10-15 på telefon og hele dagen på mail  
(vi svarer måske først dagen efter hvis du sender efter kl. 
16) 

Branche og ydelser Rådgivning om markedsføring, tekstforfatning, e-mail 
marketing, hjemmesidedesign og -indhold, grafisk design 
og opsætning, videoproduktion, fotografering.  
 
I forbindelse med Corona-krisen vil vi gerne hjælpe med: 
Grafisk arbejde – annonce (online eller print), en flyer, en 
plakat eller andet grafisk materiale. 
Videoredigering 
Tekstforfatning og sparring på din markedsføring. 
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Virksomhedsnavn Vejle Brand g/s www.vejlebrand.dk   

Kontaktperson Annette Vesterskov Tlf. 2497 1486 Mail: anv@vejlebrand.dk  

Tidspunkt for kontakt Altid 

Branche og ydelser Forsikring – privat, erhverv, landbo. 
Selvom Corona nu lægger det meste af Danmark 
ned og jeg ikke kan besøge dig fysisk, kan vi 
sagtens holde et telefonmøde. Rigtig mange 
virksomheder er lukkede efter henstilling fra 
regeringen og derfor har man måske netop nu, tid til 
det der ikke er tid til i en travl hverdag - nemlig at 
gennemgå sine forsikringer. Det er en overvejelse 
værd. 

 
 

Virksomhedsnavn DKFM ApS (tidligere F10 Forsikringsmægler) www.dkfm.dk  

Kontaktperson Ulrik Gren Tlf. 5133 9163 Mail: ug@dkfm.dk  

Tidspunkt for kontakt Der kan indtales besked såfremt jeg ikke svarer, 
derefter vil jeg vende hurtigt tilbage. 

Branche og ydelser Forsikringsmægler (erhverv) 
 
Forsikringsformidling og bistand ifm. skader (i begge 
situationer på kundens side af bordet) 

 
 
Virksomhedsnavn dichmann | lauridsen  www.dichmannlauridsen.dk   

Kontaktperson Signe Dichmann 
Andersen 

Tlf. 40259262 Mail: sda@dichmannlauridsen.dk  

Tidspunkt for kontakt Jeg står til rådighed 2 timer hver onsdag kl. 9-11 

Branche og ydelser Jeg rådgiver indenfor: 
Kommunikation, digital kommunikation, web, sociale 
medier, branding, storytelling, marketing, content, 
forretningsudvikling. 
Derudover tilbyder jeg drift af diverse 
kommunikationsplatforme og rådgivning indenfor 
bæredygtighed, verdensmål etc. 

 
  

http://www.vejlebrand.dk/
mailto:anv@vejlebrand.dk
http://www.dkfm.dk/
mailto:ug@dkfm.dk
http://www.dichmannlauridsen.dk/
mailto:sda@dichmannlauridsen.dk


 

 

 
Virksomhedsnavn messbar www.messbar.dk  
Kontaktperson Joakim Ditlev Tlf. 61601164 Mail: joakim@messbar.dk  

Tidspunkt for kontakt Alle hverdage (træffes bedst på mail) 

Branche og ydelser messbar hjælper virksomheder med at skabe 
resultater, forretning og fremdrift i marketing- og 
salgsarbejdet.  
Under coronaen kigger vi særligt på, hvordan du 
omstiller dine kommercielle aktiviteter og budgetter her 
og nu: Kan du byde ind med noget, der skaber værdi 
under krisen? Eller er det bedre at forberede 
marketingaktiviteter på at indhente det tabte, når 
verden åbner sig igen?  
Skriv og aftal 15 minutters gratis rådgivning som 
videomøde. 

 
 
 

Virksomhedsnavn Middelfart Advokaterne www.middelfartadvokaterne.dk  

Kontaktperson  Tlf.: 6441 0052 Mail: kontakt@middelfartadvokaterne.dk  

Tidspunkt for kontakt Hverdage i tidsrummet fra kl. 13-14 eller pr. mail. 

Branche og ydelser Covid-19 betyder lige nu nedlukning af store dele af 
Danmark og dansk erhvervsliv. Dette har omfattende 
konsekvenser for mange og efterlader mange 
virksomhedsindehavere med en række spørgsmål, som vi 
hos Middelfart Advokaterne gerne vil hjælpe med at 
besvare.  
 
Vi tilbyder gratis og fortrolig rådgivning om juridiske 
forhold, der udspringer af den særlige situation, som vi på 
nuværende tidspunkt oplever i Danmark vedrørende 
Covid-19. 
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