
Boost til væksten fra start
Reklamefilmproducent Jannich Grønnemose nåede
lige med på Boost-uddannelsen sidste år og er meget 
glad for ledelsesværktøjerne og coachingen
Jannich Grønnemose havde netop skiftet fiktionsfilm som ”Borgen” ud med sit eget reklamebureau og CVR-nummer, 
da han blev gjort opmærksom på uddannelsesmuligheden Boost Sydfyn 1.1.
Med bopæl i Vindeby på Tåsinge og et helt nyt liv som selvstændig, kom muligheden på et helt perfekt tidspunkt, og 
Jannich Grønnemose er meget glad for forløbet.
-  Jeg var ikke bange for at mangle opgaver, men Boost har givet mig redskaber til at være mere struktureret i salgs-  
arbejdet og i planlægningen, og det gør at jeg kan vokse hurtigere, konstaterer Jannich Grønnemose.
-  Jeg har ikke problemer med at tage kontakt til folk og lave opsøgende salg, men jeg er glad for at have lært at   
systematisere det i pipelineprocesserne, og jeg er meget begejstret for det at have en coach, som går kritisk til min   
virksomhed, fortæller han.

Mere kundefokus
Lonely Tree Films, som Jannich Grønnemoses firma hedder, har fået ganske mange ordrer, og hver gang føler han det som 
en eksamen. Til gengæld har en færdig film som regel givet en ny kunde, så der er god brug for alle ledelsesværktøjerne.
-  Jeg har lært en del om strukturering, men også om innovation og det at have varer på hylderne og fortælle om dem,  
 så kunderne forstår det, siger Jannich Grønnemose og forklarer, at det er årsagen til at han i år laver sin webside om.
-  Hele forløbet er gratis, så for de der nu har en sidste chance for at være med, tænker jeg bare, om man har råd til at lade  
 være. Det kræver tid, men det giver både værktøjer og et netværk, som det virkelig er værd at prioritere, mener han.

FAKTA om Lonely Tree Films
Et reklamebureau med speciale i video til web tv og reklame.
Jannich Grønnemose har sin baggrund i den danske tv- og 
filmbranche med produktioner som ”Forbrydelsen”, ”Borgen”, 
Bille August ´”Marie Krøyer” m.fl. Han har arbejdet for Zen-
tropa, Cosmo Film og flere reklamebureauer i hele landet.
Jannich har et netværk af samarbejdspartnere, han trækker på 
afhængigt af produktionens karakter og geografiske placering.
www.lonelytree.dk
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Fremtidsfabrikken Sydfyn står bag uddannelsesforløbene Boost Sydfyn, mentorordning, netværksevents og meget mere. 
Fremtidsfabrikken er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond og regionale udviklingsmidler. Projektet foregår 
i de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø, der alle er partnere i projektet. Læs mere på 
www.fremtidsfabrikken.com og www.boostsydfyn.dk
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