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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid
Onsdag den 19. august 2015.
Kl. 8.30 – 16.00.

Sted
CDV
Købmagergade 86
7000 Fredericia

Tilmelding
www.ddv.org, ddv@ddv.org eller telefon 75 91 44 55.

Pris
DDV medlemmer: kr. 3.300 excl. moms.
Ikke DDV medlemmer: kr. 4.200 excl. moms.

Prisen gælder for første deltager. Ved flere tilmeldte fra 
samme firma, ydes der 10% rabat for de efterfølgende 
deltagere.
Konferenceafgiften dækker foredrag, konferencemateriale,
morgenkaffe, frokost og forfriskninger.

Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmel-
ding.
Vær opmærksom på, at vi foretager elektronisk fakturering 
via EAN nr. eller mail.

Afmelding
Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afvik-
ling.

Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du yder-
ligere oplysninger, så kontakt os venligst.

Ønske din virksomhed at udnytte sine økonomiske midler 
mere effektivt?
Life Cycle Profit/Life Cycle Cost - forkortet til LCP/LCC meto-
den – øger fortsat sin popularitet blandt beslutningstagere, 
der ønsker at træffe effektive økonomiske beslutninger. 
Senest har finanskrisen øget kravene om at træffe de rigtige 
investeringer.
Den traditionelle strategi med alene at ”Købe det billigste!” 
bliver i højere grad erstattet af investeringer, der er baseret 
på vurderinger af investeringens indtægter og omkostninger 
i hele investeringens levetid.

Life Cycle Profit/Life Cycle Cost workshoppen vil give dig 
eksempler på hvordan LCP/LCC metoden er brugt i produk-
tions– og forsyningsvirksomheder og bygningsejere, samt 
hjælpe og give dig en forståelse for, hvordan metoden kan 
anvendes i din virksomhed.

Indhold i LCP/LCC workshoppen

Når du deltager i LCP/LCC workshoppen får du en forståelse 
for:

• Hvorfor virksomheden skal benytte LCP/LCC metoden til at 
trække beslutninger om investeringer

• Virksomhedens investeringsrente og tilbagebetalingstid
• LCP/LCC begreber
• Opbygning af en LCP/LCC omkostningsmodel
• Beregning af cases med LCP/LCC metoden
• Krav til data til LCP/LCC analyser
• Brug af standarden ”IEC 60300-3-3”
• Brug af LCP/LCC modellen

Facilitator
Workshoppen ledes af Tom Svantesson, der har en stor erfa-
ring med anvendelse af LCP/LCC modellen, og har uddannet 
mere end 200 personer i anvendelse af LCP/LCC modellen.

Deltagere i LCP/LCC workshoppen
LCP/LCC Workshoppen retter sig mod alle der beskæftiger sig 
med valg af løsninger, indkøb og beslutninger om investerin-
ger.

Workshoppen kan benyttes som en opstartdag for de virksom-
heder, der ønsker at få en mere effektiv anvendelse af virksom-
hedens økonomiske midler.

Cases
De cases, der benyttes på workshoppen stammer fra produkti-
onsvirksomheder, bygningsejere eller forsyningsvirksomheder.

Materialer
Du bedes medbringe en lommeregner med eksponentielfunk-
tion og en bærbar PC på workshoppen.

PROGRAM
8.30 Indskrivning og kaffe med brød
9.00 Program
12.00 Frokost
12.45 Program
16.00  Tak for idag

Der vil være kaffe/te og vand undervejs.


