
FORRETNINGSUDVIKLING MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED 
OG DIGITALISERING KAN SES PÅ BUNDLINJEN.

Bæredygtighed er vejen til vækst. På denne masterclass giver vi små og 
mellemstore virksomheder konkrete metoder til at komme i gang med at 
udvikle forretningen med nye digitale teknologier og fokus på bæredygtig-
hed.

Masterclassen er målrettet virksomhedsledere (CEOs) og it-ansvarlige 
(CTOs). Det ideelle vil være, hvis både virksomhedsledere og it-ansvarlige 
møder op sammen, da det er mellem disse at de vigtige beslutninger skal 
tages.

Masterclassen vil blive kørt som et mini-innovationsforløb skræddersyet til 
de medvirkende virksomheder. Forløbet består af to halvdagsseminarer, 
hvor du vil få viden og inspiration, og hvor du vil arbejde konkret med din 
egen virksomhedscase. Forløbet slutter af med, at du udarbejder en hand-
lingsplan for din egen virksomhed, ligesom I vil få en modenhedsanalyse 
og en efterfølgende vejledning af en nøje udvalgt ekspert.

Læs mere >>

Masterclassen er forskningsbaseret og er udviklet i et 
samarbejde  mellem InfinIT – Innovationsnetværk for 
IT, Aarhus Universitet,  Innovationsnetværk Service 
Platform og Lifestyle & Design Cluster.

Bæredygtig 
digitalisering

MASTERCLASS FOR SMV’ER:

To seminarer

23. oktober
og

 4. december 
i Jylland



DET FÅR DU UD AF AT DELTAGE
 � Indsigt i digital forretningsudvikling og bære-
dygtighed med særligt fokus på SMV’er

 � Konkrete værktøjer til at kortlægge digitale 
og bæredygtige forretningsmuligheder

 � En digital modenhedsanalyse af din virksom-
hed

 � Best practice og virksomhedscases til  
inspiration

 � En handlingsplan målrettet din virksomhed 
og dens forretningsudvikling

 � En times efterfølgende vejledning af en nøje 
udvalgt ekspert.

INDHOLD
Masterclassen adskiller sig ved at tilbyde et 
skræddersyet innovationsforløb bestående 
af to masterclasses med mellemlæggende 
hjemmearbejde. Desuden vil de deltagende 
virksomheder blive interviewet både før og 
efter masterclasses, hvilket vil blive brugt til at 
skræddersy kursets indhold, til at lave en digital 
modenhedsvurdering, og til at kunne udvælge 
en specifik ekspert, som virksomheden efterføl-
gende vil få en times konsultation fra.

Masterclass 1 den 23. oktober kl. 13-18 er et 
halvdagsseminar, hvor du får viden om bæ-
redygtig og digital forretningsudvikling. Du vil 
også få indsigt i virksomheder, som allerede 
har formået at skabe ny værdi for deres forret-
ning gennem digitalisering og bæredygtighed.

Resultatet af første del af masterclassen er en 
kortlægning af potentielle forretningsudvik-

lingsområder for din virksomhed. Du vil få en 
hjemmeopgave, hvor du skal udpege områder, 
der skal undersøges nærmere, for at din virk-
somhed kan lykkes med udviklingen. 

Masterclass 2 den 4. december kl. 13-18 
består af et halvdagsseminar, der er skræd-
dersyet efter udkommet af første seminar. 
Her vil deltagerne møde specialister inden for 
deres konkrete udfordringer, og du skal arbejde 
videre med cases ud fra det forberedte hjem-
mearbejde. 

Resultatet af dette seminar vil være en hand-
lingsplan over de aktiviteter, der skal til for at 
gennemføre forretningsudviklingen.

SÅDAN DELTAGER DU
Du kan finde flere oplysninger om master-
classen på InfinITs hjemmeside, som du også 
kan tilgå via QR-koden nederst på siden.

http://www.infinit.dk/dk/arrangementer/master-
class-baeredygtig-digitalisering.htm

For at du kan deltage, har vi først brug for din 
interessetilkendegivelse og senere en mo-
tiveret ansøgning. Forløbet vil blive skræd-
dersyet ud fra de indkomne ansøgninger, så 
vi kan sikre fokus og kvalitet. Interesserede 
virksomheder vil i løbet af august eller septem-
ber modtage en e-mail med et skema på maks. 
en side, som skal bruges til den motiverede 
ansøgning.

Kontakt

InfinIT
Lea Schick
lea.schick@alexandra.dk
27 26 54 79

Få mere at vide om 
masterclassen og send din
interessetilkendegivelse
på InfinITs hjemmeside.


