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Forretningsutvikling



Forretningsutvikling 
Ledelsesprosesser
´ Management for Hire

Blue Management AS tilbyr ledelse av selskaper, både langsiktige og kortsiktige i et akutt behov. BM har bred erfaring i 
ledelse av små og mellomstore bedrifter.

´ Styrerepresentasjon
Blue Management AS er aktiv i styrerommet, og tilbyr styredeltagelse til små og mellomstore bedrifter.

´ Medarbeiderutvikling
Blue Management AS tilbyr å utvikle dine medarbeidere til et team som arbeider sammen mot et felles mål. Vi har utviklet 
egne modeller for medarbeiderprosesser hvor gjensidig feed-back og klare målkriterier for den enkelte ligger i bunnen av en 
prosess hvor bedriftens kunde er inkludert og bedriftens bunnlinje er det endelige målet for suksess!

´ Strategiprosesser
Blue Management AS tilbyr å gå inn i din bedrift og sammen med ledelse/styre lage en status analyse av virksomheten. 
Sammenfallende med bedriftens mål utformes en strategi for oppnåelse. Prosessen kan etter bedriften ønske også 
implementeres og følges opp av Blue Management AS, om ønskelig helt mot årlige kundeanalyser.

´ Markedsplaner
Blue Management AS kan sammen med bedriftens ledelse utarbeide en detaljert markedsplan for å oppnå bedriftens mål 
og budsjett. Markedsplan kan lages ned til aktivitetsplan nivå, hvor man også inkluderer eventer for ansatte for å oppnå 
maksimal effekt.



Forretningsutvikling 
Administrasjon
´ Administrasjon av mindre selskaper

Blue Management AS tilbyr tjenester til kvalitetssikring budsjettarbeid, fakturering, mellomledelse 
og administrative oppgaver

´ Kalkyle, Anbud og Prosjektledelse
Blue Management AS tilbyr å deg hjelp med kalkyler i forbindelse med prosjekter, 
investorpresentasjoner, anbud på tjenester og prosjektledelse

´ Drift og utleie av Marina og Næringseiendom
Blue Management AS har utstrakt erfaring i drift av havner for 3 part. Både utleie av båtplasser og 
landarealer/bygg i tilknytning til en båthavn. Vårt kontaktnettverk innenfor båthavner er meget 
stort både kunder, leverandører og en samlet båtbransje.



Hvem er vi?



Per Gunnar Flåten
´ Tidl. Direktør Marine Power International Ltd

´ Filial av Brunswick Coop.

´ Største aktør i Båtbransjen

´ Wave, Uttern

´ Tidligere Director Business Development Brunswick 
Europe

´ Blue Management AS

´ Konsept & Strategiutvikling

´ Tidligere deleier, Daglig Leder og Styreformann Norsk 
Marinadrift AS

´ 16 andre styreverv, nedtrapping 2015
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Siv Aanstad Flåten
´ Servicesjef KEFAS ØST AS

´ Ansvar for servicekontor

´ Transport og logistikk

´ Budsjett og Administrasjon

´ 60 Medarbeidere

´ Avdelingsleder Kundeservice Elfa Norge AS
´ Leder for orde og kundeservice for Elfa AS sine 120 

kunder i Norge, Byggevarebransjen

´ 6 Medarbeidere

´ Administrasjonssekretær BLOCK WATNE AS, Vestfold
´ Kundebehandling, tinglysninger, regnskapstjenester mm

´ Administrasjonsleder Norsk Marinadrift AS
´ Administrasjon, kundeoppfølging, kontrakter, 

utleieansvarlig, 8 datterselskaper

´ Daglig Leder Blue Management AS

´ Siv hadde i perioden fra 2011 til 2015 
ansvaret for utleie av Lahellegrunnen AS 
sin båthavn Kongen i Oslo. Sammen med 
konsernets øvrige båtplasser styrte Siv 
utleie av totalt 563 båtplasser, fullt utleid!


