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10.30-11.30: 
Paneldebat: Fremtidens installatør er digital 
v/EG Byg & Installation
Hvad er de nyeste tendenser for moderne virksomheds-
drift? Hvordan kan du blive endnu bedre til at understøtte 
arbejdsprocesser og dermed tilføre kvalitet og skabe over-
skud på et ekstremt konkurrencepræget marked?

Mød regnskabseksperten, installatøren og it-leverandøren, 
og få svar på dine spørgsmål.

EG Byg & Installation byder velkommen på scenen i en pa-
neldebat med blandt andre revisor Klaus Kvist Rasmussen, 
der har mange års erfaring med effektiv økonomistyring og 
forretningsudvikling og en fortid hos Deloitte, Novo Nordisk 
og PwC. På scenen er også en installatør, der supplerer 
med praktiske erfaringer i at skabe sammenhæng i forret-
ningen og understøtte hele værdikæden med et it-system.

EG Byg & Installation lancerer i april 2017 it-systemet EG 
One, som er designet til og for installatørbranchen i tæt 
samarbejde med branchen. Løsningen understøtter de re-
levante arbejdsgange, og systemets indbyggede intelligens 
hjælper dig automatisk med at holde tæt styr på forretnin-
gens økonomi og de enkelte projekter.

13.30-14.00: 
Hæv produktiviteten – og tjen (flere) penge
v/Bjørn Hove, konsulent, TEKNIQ
Virksomhedens produktivitet er afgørende for evnen til at 
skabe forretningsaktivitet og tjene penge. Vi sætter fokus 
på de forhold i virksomheden, der har størst betydning for 
produktiviteten. Og giver dig konkrete idéer og værktøjer til, 
hvordan du som leder arbejder med produktivitet, og hvad 
du konkret kan gøre for at øge virksomhedens produktivitet 
– og tjene flere penge.  

14.15-14.45: 
Sådan tjener du penge på energibesparelser
v/Martin G. Andersen, TEKNIQ Energicenter
Folketinget har afsat 1,6 mia. kroner om året til energibe-
sparelser. Pengene gives i form at tilskud til kunderne via 
installatørerne, når de udfører energibesparende opgaver. 
Men kun ganske få installatører benytter sig af ordningen. 
Kom og hør hvordan din virksomhed – og kunderne – kan 
få gavn af energispareordningen.

Onsdag den 26. april
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10.00-10.10: 
“VVS-installatørens største udfordringer”
v/Lars Chr. Jensen, projektkonsulent, Arbejdsgiverne
VVS-branchen har i mange år været beskyttet af regler og 
lovgivning som har gjort, at man ikke skulle forholde sig 
til de almindelige konkurrencevilkår som andre håndværks-
grupper. Den tid er forbi. Vi stiller skarpt på hvilke udford-
ringer, der bliver afgørende at kunne håndtere.

10.10 -10.20: 
Indtjening og bundlinje – hvad spiller ind?
v/Morten Svensson, partner og  
statsautoriseret revisor, BDO
Hvilke forhold kan den enkelte VVS-mester i væsentligt om-
fang selv påvirke for at optimere sin drift og samtidig øge 
top- og bundlinje? Og hvordan klarer VVS-branchen sig i 
forhold til de fem største faggrupper? Få gode råd med 
hjem, som kan anvendes med det samme.

10.20-10.45: 
Den moderne installatør
v/Lars Chr. Jensen, projektkonsulent, Arbejdsgiverne
VVS-branchen trues i dag af internetvirksomheder, der 
sælger materialerne direkte til forbrugerne, og lavpris-
byggemarkeder, der tilbyder at installere produkterne. Pro-
jekt- og udbudsarbejde samt erhvervsmarkedet er præget 
af ændrede rammevilkår og nye regler. Hvordan din virk-
somhed forholder sig til reglerne vil blive udslagsgivende 
for, om du får del i denne type opgaver.

10.45-10.55: 
Sådan har Pro-Pipe VVS & Fjernvarme  
arbejdet med deres forretning
v/autoriseret VVS-installatør  
Michael Niemann Mortensen,  
Pro-Pipe VVS & Fjernvarme
Pro-Pipe VVS & Fjernvarme er en virksomhed, der har 
mere end ti års erfaring med fjernvarmesektoren i både 
Danmark, Norge og Tyskland. For at kunne servicere de-
res målgruppe bedst muligt, har virksomheden specialise-
ret sig inden for sit område og har fokus på digitalise ring, 
energi besparelser, serviceaftaler og brandsikring.

10.55-11.30: 
Workshop 
Få mulighed for at komme i tæt dialog med Lars Christian 
Jensen omkring “den moderne installatør” eller Morten 
Svensson omkring “indtjening og bundlinje”. Hør de andre 
deltageres erfaringer og få gode råd til, hvordan du selv 
kan komme videre med det i praksis.

13.30-14.00: 
Hvorfor er serviceaftaler vigtige?
v/Jan Hvidholm, branchekonsulent,  
Arbejdsgiverne
Med serviceaftaler kan du planlægge arbejde til de stille 
perioder. Derudover er det god service over for dine 
kunder, som kan forebygge klager over vedligeholdelse.  
Aftalerne giver adgang til kundernes anlæg og mulighed for 
mersalg. I sidste ende giver underskrevne service aftaler en 
værdiforøgelse af din virksomhed.

14.00-14.15: 
Hvordan kan en serviceaftale se ud?
v/ Jan Hvidholm, branchekonsulent,  
Arbejdsgiverne
Du får konkrete eksempler på, hvordan en serviceaftale er 
opbygget. Derudover får du viden om, hvor du kan finde 
inspiration til serviceaftaler og ikke mindst, hvad aftalerne 
juridisk skal indeholde.

14.15-15.15: 
Sådan arbejder du med serviceaftaler i praksis
v/Casper Hassø Nielsen, direktør, Minuba
Minubas automatiske håndtering af serviceaftaler gør op-
følgning enkel, da fremtidige opgaver automatisk placeres i 
den relevante medarbejders kalender efter serviceudtræk. 
Samtidig opnår din virksomhed både overblik og effektivitet, 
der giver tilfredse og trygge kunder. Det giver i sidste ende 
virksomheden en bedre forretning.

Torsdag den 27. april 
Vejen til den moderne installatør - dagens program:
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10.00-10.30: 
Fremtidens VVS-branche 
v/Niels Jørgen Hansen, adm. direktør, TEKNIQ
Taxa-branchen fik kamp til stregen da Uber meldte sin an-
komst. AirBnB har ændret udlejnings- og hotelbranchen 
totalt. Alibaba er i dag den største detailhandel i verden 
– et salg, der tidligere fandt sted i hovedgaden. Men hvad 
med vvs-branchen? Hvilke teknologier og forretningsideer 
vil ændre vvs-branchen, som vi kender den? Hør et oplæg 
om de trends og teknologier, som branchen skal holde øje 
med og udnytte. For fremtiden er fuld af rørføringer – og 
sensorer, robotter og intelligens.

 
10.45-11.15: Fremtiden er grøn.  
Hvad kan installatørerne bruge det til?
v/Ole Sander, CEO  
FM Mattsson Mora Group Danmark
Klimamål, bæredygtighed og besparelser kan omsættes til 
forretning for den innovative installatør. Energioptimering 
er mere end isolering, nye vinduer og sparepærer – for 
VVS’eren er der mulighed for at generere penge i lommen 
til både kunderne og sig selv. Vi kommer med konkrete bud 
og eksempler på de muligheder, der er i en grøn fremtid for 
VVS-installatører, energirådgivere og producenter. 

 
11.30-12.00 
Robotter på byggepladsen 
 v/Tom Togsverd, formand for RoboCluster
Robotter kan fjerne belastende arbejdsfunktioner på byg-
gepladsen, f.eks tunge løft, samt overtage trivielle opgaver 
som at bore huller til installationer og sandblæse facad-
er. Samtidig kan droner skabe overblik og sikre, at 6 D 
mo dellerne føres ud i livet. RoboCluster og Innobyg sam-
arbejder om at løfte dansk byggeri ind i fremtidens digitale 
tidsalder.

Fredag den 28. april


