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før du ansætter byggesagkyndige rådgivere og håndværkere!

Forudsætningen for at benytte professionelle vil altid være, at de er i stand til at præstere indsatser og
resultater, som tilfører kundernes byggeopgaver værdi. Vi åbner for Pandoras æske og giver her læserne et
indblik i, hvor galt det kan gå i et formørket univers, hvor intet bliver som aftalt og intet er som oplyst.

Vores eget byggeforløb viser med stor tydelighed, at skriftlige aftaler efter byggebranchens egne standarder
og byggemødereferater langt fra er en sikkerhed mod at blive overlistet af et fagligt og organisatorisk fordærv,

der indeholder alle ingredienser af dramatik og bedrag. Læg dertil en lovgivning, der på ingen måde er
private kunder venligt stemt. Tværtimod.

Sidste halvdel af bogen giver et perspektiv på, hvad byggebranchen kan gøre for at opkvalificere både
håndværkere og byggesagkyndige, så private kunder kan foretage deres valg på et langt mere oplyst

grundlag.

Henrik Hjort har et indgående kendskab til, hvordan der skabes relationer til beslutningstagere i såvel private-
som offentlige virksomheder. Mange års træning og erfaring med strategisk salg. Fra forberedelse til

eksekvering.
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