
Design virksomhedens eget udviklingsunivers
– Gennemprøvet digitalt udviklingsunivers nu som White Label løsning

AnotherStep – et digitalt udviklingsunivers.

Løbende udvikling af kompetencer skaber vækst 
og øget konkurrenceevne i en verden fuld af foran-
dring.

Derfor har vi skabt AnotherStep, der fleksibelt kan 
skræddersyes til jeres individuelle ønsker og behov.

AnotherStep Universet har følgende styrker:

•	Høj faglig troværdighed
•	 Interaktiv karakter
•	Skræddersyet udvikling
•	24/7 tilgang
•	Digital og fleksibel uddannelsesplatform
•	Designet til brug af flere målgrupper i 

virksomheden
•	Design og mulighed for coaching sikrer forankring

AnotherStep Universet indeholder i dag mere end 
50 relevante og aktuelle ledelsestemaer og  
opdateres løbende med nye. 

Vil I vide mere om AnotherSteps digitale 
udviklingsunivers, så kontakt os på:

Tlf. 70 27 85 85 eller info@anotherstep.dk

Læs mere om konceptet på
www.anotherstep.dk

Konkrete eksempler på White Label løsningen:

Virksomheder, der ønsker…
•	Egen platform til uddannelses- og udviklings-

tilbud til organisationen
•	Kontinuerligt at udvikle faglige kompetencer og 

lederskab hos deres ledere
•	Nem og fleksibel tilgang til professionelle og 

opdaterede materialer
• Motiverede og engagerede medarbejdere 
•	En forbedret konkurrenceevne
•	Fastholdelse af talenter
•	At give mulighed for individual udvikling, der 

samtidigt styrker fælles værdier

Foreningen og fagforbund, der ønsker…
•	At sikre deres medlemmer en høj værdi på et 

konkurrencepræget arbejdsmarked
•	At tilbyde deres medlemmer adgang til opdateret 

faglig erhvervsviden og kompetenceudvikling

Uddannelsesinstitutioner, der ønsker…
• At tilbyde deres studerende adgang til opdateret 

faglig erhvervsviden
•	At studerende etablerer kontakt til erhvervslivet

Konsulentvirksomheder, der ønsker…
•	Omfattende videnbase, der afdækker relevante 

og vigtige problemstillinger inden for faglig og 
personlig udvikling



Hvad er AnotherStep Universet?
AnotherStep er en digital platform, der er udviklet til at skabe den bedst mulige og mest 
fleksible tilgang til viden og læring. Fundamentet består af mere end 50 ledelsestemaer,  
som belyses 360 grader og fungerer som et modul i udviklingsuniverset. 

Hvad er jeres udbytte af AnotherStep White Label løsning?
Kompetenceudvikling er vores spidskompetence, og igennem de sidste 15 år har vi researchet 
og udarbejdet et univers af materialer – med andre ord - vi har lavet alt benarbejdet for jer. 

Med en AnotherStep White Label løsning får I adgang til alle disse materialer. Vores White 
Label løsning er skabt til jer, som ønsker at bevare fokus på kerneforretningen og samtidig øn-
sker muligheden for at tilbyde en digital udviklingsmulighed til virksomhedens medarbejdere.

Sådan får I jeres egen løsning!
I køber ganske enkelt den digitale platform med indhold og benytter den derefter præcis 
efter behov og ønsker. 

AnotherStep White Label løsning leveres med jeres branding og et administrationssystem, 
der styrer de målgrupper, som skal tilknyttes.

Borgergade 20, 3. sal
1300 København K.
Tlf. 70 27 85 85 
info@anotherstep.dk
www.anotherstep.dk

Kontakt os i dag, og hør mere om mulighederne for en white label løsning:

DIT LOGO

DIT LOGO
AnotherStep

universet


