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Fra problem til potentiale
Digitalisering er et springbræt til at styrke danske B2B
virksomheders internationale muligheder.  Det kræver bare, at
du er opmærksom på, hvilke positive forandringer de digitale
teknologier kan medføre hele vejen rundt i din virksomhed - i
forretningsmodellen, i produkterne og kunderelationerne. 
 
Digitalisering er med andre ord meget mere end teknologi.
Digitalisering skal ses som et middel til at udvikle
virksomheden, og derfor skal digitaliseringen integreres
strategisk
i hele forretningstilgangen. Mange mindre virksomheder
forestiller sig, at det er en helt uoverkommelig opgave. Men
det er det ikke længere! 
 
Tag afsæt i et nyt værktøj 
I DigiB2B projektet har forskere og virksomheder sammen
udviklet et nyt værktøj, der gør
det nemt for virksomheder at identificere, hvad de skal
fokusere på, når de vil udvikle deres digitale forretningsmodel.
 
Skræddersyet til B2B
DigiB2B projektet er rettet mod små og mellemstore
produktionsvirksomheder, der opererer
på B2B markedet. Både jer, der er i gang med at udvikle en
digital forretningsmodel, jer der overvejer det, og jer der slet
ikke har fået øje på potentialet endnu.
 
På webinaret kan du høre mere om det nye værktøj til at
skabe digital transformation i hele organisationen og andre
virksomheders erfaringer med at bruge det i praksis.

DIGITAL
FORRETNINGSUDVIKLING 
I B2B VIRKSOMHEDER
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kl. 09:00 - 10:00

WEBINAR
Det er gratis at deltage 
Tilmelding dig her

WEBINAR

Hvor står din virksomhed i

forhold til digitalisering?

Tag testen

Du kan finde rapporten, Fra

Data til Forretning, som

beskriver DigiB2B projektet

og dets resultater her

https://podio.com/webforms/20925986/1441957?fields[event]=1295448808
https://podio.com/webforms/20925986/1441957?fields[event]=1577020128
https://innovationbenchmark.dk/
https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/DigiB2B.pdf


B2B DIGITAL
FORRETNINGSUDVIKLING

WEBINAR onsdag, 16. december 2020

DIGITALISERING
OG FORRETNINGSUDVIKLING
v/professor Mette Præst Knudsen, Inst. for Marketing & Management, SDU

Ny forskning viser, at digitalisering bliver et konkurrenceparameter i B2B             
virksomheders fremtidige udvikling. Men hvordan kan virksomheden bruge        
digitalisering som et innovationsværktøj, der kan støtte og udvikle
forretningspotentialet i praksis?

DET ER NÆPPE IT-AFDELINGEN ALENE DER FORLØSER
DIGITALISERINGSPOTENTIALET
v/ Jacob Høj Jørgensen, Associate Delendorff Advisory

Digitalisering kalder på nye kompetencer men måske endnu vigtigere
også et holistisk digitalt mindset der rækker udover egen afdeling.
For at få den fulde værdi af vores digitale investeringer, må vi derfor
tilpasse vores key performance indicators så de skubber på en
digital tænkning der udfordrer arbejds- og forretningsprocesser i
hele organisationen. Men hvor starter vi? og hvad kræver det af
medarbejdere og ledelse?"

09:00-09:25

09:25-09:40

HVORDAN HAR B2B VIRKSOMHEDER ARBEJDET MED
DIGITALISERING?
v/ Heidi Svane, Head of Digital, Lifestyle & Design Cluster

Introduktion til DigiB2B projektets værktøj, som kan vise, hvor virksomheden
står i forhold til digitalisering og hvilke indsatsområder, der kan styrke dens              
digitaliseringsproces. Samt et nedslag i rapporten og de virksomheder som
har fortalt om deres digitaliserings erfaringer som B2B virksomhed.

09:40-10:00

DigiB2B projektet er finansieret af Industriends Fond


