
Midt ude på den jyske hede ligger Kyocera Unimerco med 
sin egen sælsomme historie. Stiftet i 1966 af den lokale 
handelsmand Hans Foxby med fokus på såkaldte befæ-
stelsesværktøjer (sømpistoler) og skærende værktøjer.

Den høje kvalitet af præcisionsværktøjer medførte, at  
Unimerco op gennem 70erne og 80erne blev markeds-
ledende inden for sit produktsortiment, og i 90erne 
begyndte virksomheden så småt at blive en global han-
delsvirksomhed og producent. 

Det kunne være en genkendelig historie om en suc-
cesfuldt dansk virksomhed, og det er det også på mange 
måder. Men det særlige ved Unimerco er, at den ikke blot 
var ejerledet, men at alle medarbejdere også havde andel 
i virksomheden. Derfor har Unimerco gennem hele sin 
levetid haft et særligt stærkt fokus på ledelsesprincipper.

Op gennem 00erne opkøbte Unimerco en række virk-
somheder og blev efterhånden en afgørende global 
aktør, som i 2011 selv blev købt af den japanske koncern 

Kyocera og ændrede navn til Kyocera Unimerco. 
Unimerco blev ikke blot opkøbt på grund af sine øko-
nomiske kvaliteter, men i særdeleshed også fordi ledel-
sesprincipper og virksomhedsfilosofien hos Kyocera og 
Unimerco gik hånd i hånd. 

På besøget hos Kyocera Unimerco skal vi både se selve 
produktionen og høre om virksomhedens historie. 
Samtidig skal vi møde Kyocera Unimercos japanske  
President, Shoji Gotoda, der vil fortælle om sine egne 
erfaringer omkring kulturforskelle mellem Japan og 
Danmark både på arbejdsmarkedet og i privatlivet. Shoji 
Gotoda har været udstationeret båe i USA og i Indien , 
inden harn i 2017 kom til Kyocera Unimerco i Danmark.  

Efterfølgende får vi en grundig indføring i den virk-
somhedsfilosofi og de ledelsesprincipper, der har været 
grundlaget for både det japanske Kyoceras og det danske 
Unimercos succes. Det vil være optakten til et efter-
følgende gruppearbejde, som afsluttes med fremlæggelse. 

Forberedelse
Forud for dagen skal I have orienteret jer på Kyocera 
Unimercos hjemmeside. 

Program
Kl. 08.25:  Afgang fra Herning Gymnaium
Kl. 08.45:  Velkomst
Kl. 09.00:  Kulturmøder v/ Shoji Gotoda
Kl. 10.00:  Rundvisning 
Kl. 11.15:  Generel præsentation
Kl. 12.00:  Frokost 
Kl. 12.45:  Filosofi og ledelsesprincipper 
Kl. 13.45:  Gruppearbejde 
Kl. 14.30:  Fremlæggelse
Kl. 15.30:  Afgang fra Kyocera Unimerco

Sted:   Kyocera Unimerco
Dato:   2. juli 2018

Antal deltagere:  40

Globalt kulturmøde og virksomhedsfilosofi


