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I region Midtjylland har man store ambitioner på virksomhedernes vegne, og det er blevet til det regionale
vækstsamarbejde imidt. imidt er blandt andet årsagen til, at virksomheden Midtjysk Albyg næsten fordoblede
deres årsomsætning i 2015. Og den positive udvikling ser ud til at fortsætte.

Midtjysk Albyg fordoblede næsten deres årsomsætning sidste år. Og den positive udvikling ser ud til at
fortsætte i år. I samarbejde med en konsulent udarbejdede virksomheden en vækststrategi, der for alvor sat
gang i forretningen, og virksomheden byder nu på langt større erhvervsbyggerier end tidligere.
Vækststrategien viste sig hurtigt at være hovedårsagen til, at virksomheden er vækstet.
-Vi har stor glæde af imidt og kontakter dem gerne, da de har et kæmpe netværk, fortæller Frants Sørensen,
direktør i Midtjysk Albyg, der kun har haft positive oplevelser med imidt.
Imidt er en samlet betegnelse for de aktører, der arbejder for vækst i Midtjylland, nemlig de 19 kommuners
lokale erhvervsservices og Væksthus Midtjylland.
Imidt udfordrer de midtjyske virksomheder til at tænke større
En del af det midtjyske erhvervstilbud, imidt, består i at afholde en række faglige arrangementer, der bredt
dækker de behov, der måtte opstå hos en virksomhed. Dette var også begyndelsen på Frants Sørensens nye
væksteventyr.
Sidste år deltog han i en udbytterig basecamp med andre direktører under titlen ”Fremtidens Industrielle
Forretningsmodeller”.
-Det var ligesom at være til eksamen. På den gode måde, for jeg blev virkelig udfordret i den måde, jeg har
drevet virksomhed på, og det var sundt, fortæller han.
Bagefter gennemgik Frants Sørensen et forløb med en konsulent med det formål at lægge en konkret
vækststrategi på baggrund af de mange nye input og overvejelser.
- Det har været en rigtig god proces, og det blev startskuddet til, at vi i virksomheden satser på nye
forretningsområder og tænker større, siger Frants Sørensen.
Midtjysk vækstsamarbejde skaber jobs i regionen
Der var 20 medarbejdere ansat i Midtjysk Albyg, da direktør Frants Sørensen købte virksomheden for otte år
side. I dag er de 35.

Men det er ikke kun hos Midtjysk Albyg, at det regionale samarbejde om vækst skaber arbejdspladser. Tal fra
Erhvervsstyrelsen viser blandt andet, at vejledte virksomheder hos Væksthus Midtjylland på toårigt sigt har
haft en vækst på 16,2% i beskæftigelsen, hvilket svarer til knap 800 flere jobs*.
Ny Imidt-avis
I morgen udgiver imidt en avis som et indstik til Jyllands-Posten med blandt andet 19 vækstfortællinger om
virksomheder fra regionen, der har gjort brug af det midtjyske erhvervsfremmesystem. Avisen er udarbejdet
af de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland i samarbejde med midtjyske
vækstvirksomheder.

Læs mere om midtjyske erhvervsfremmesystem imidt på www.imidt.dk

*Kilde: Erhvervsstyrelsen National aftale for væksthusene 2014. Opgørelse af resultatmål; Marts 2015
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