
DIGITAL VIDENSSALON I AALBORG
 
HVILKE DIGITALE KOMPETENCER
KRÆVER FREMTIDEN?
SÆRLIG FOR B2B VIRKSOMHEDER.

DIGITAL EKSPORT, DIGITALE KOMPETENCER,
HVILKE TEKNOLOGIER UNDERSTØTTER MIN
FORRETNING? DELTAG I EN ELLER FLERE
VIDENSSALONER. 
Aalborg 15 januar 14:00-16:00
Herning 20. februar 14:00-16:00
Horsens 27 februar 14:00-16:00

PROJEKT DIGIB2B
 
 

MEDARRANGØR

1:1 med 
din virksomhed



DIGITAL
FORRETNINGSUDVIKLING 
I B2B

INVITATION TIL VIDENSSALON MED FOKUS PÅ:
 

Den 15 januar 
kl. 14:00-16:00
UCN act2learn Erhverv, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV
Det er gratis at deltage
Tilmelding dig her: https://podio.com/webforms/20925986/1441957?
fields[event]=1295434433

Arbejder du til dagligt i business-to-business (b2b) virksomhed og er optaget
af at få succes med digital forretningsudvikling? Så vil vi gerne se dig til vores
videnssalon. 
Vi sætter til denne videnssalon fokus på de forandringer, som digital omstilling
indebærer for medarbejdere og ledelse. Særligt omstillingen af medarbejdere
og lederens mind-set til en digital virkelighed og en digital forståelse. Fokus er
på fx træning og aktiviteter for nuværende medarbejdere samt rekruttering af
nye medarbejdere.
 
Derudover skal vi høre fra virksomheder, eksperter og rådgivere hvordan der
kan sættes tiltag igang i virksomheden i dag og på længere sigte.
Videnssalon er særligt relevant for ejer eller leder samt nøgle personer i mindre
og mellemstore virksomheder.
 
Videnssalon
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HVILKE DIGITALE KOMPETENCER KRÆVER
FREMTIDEN AF B2B VIRKSOMHEDER?

https://podio.com/webforms/20925986/1441957?fields[event]=1295434433


DIGITAL
FORRETNINGSUDVIKLING I
B2B

AALBORG onsdag, 15. januar,  kl 14:00-16:00

DIGITALE KOMPETENCER ER AFGØRENDE

Viggo Krath, Direktør for Jysk Firmatøj ApS

Digitale kompetencer afgørende for at Jysk Firmatøj kan holde sig
konkurrencedygtige både på digital afsætning men også digital
produktudvikling. Viggo vil fortælle lidt om virksomhedens tiltag i
dag og fokus for fremtiden samt hvordan han vælge at ansætte og
opkvalificere - for at sætte det rigtige team.

DIGIB2B

Jacob Høj Jørgensen, Associate Delendorff Advisory

Digitalisering kræver nye kompetencer og holistisk tilgang for
medarbejder. Derfor skal vi finde nye kompetencer, opruste
nuværende ressourcer og ændr tiltang helt ned til nye KPI'er.
Inden mødet har din virksomhed taget modenhedstesten og her vil I
få svar og løsningsforslag til dit næste skridt.

HVAD SKAL DIN VIRKSOMHED NU?

Heidi Svane, Head of Digital, Lifestyle & Design Cluster

Vi stiller skarpt på din virksomhed. Inden dagen skal du på virksomhedens
vegne have taget den digitale modenhedstest og medbring resultatet. Et
panel af eksperter vil give råd og sparring til hvordan du kan komme videre. 

DIGITALISERING OG NYE KOMPETENCER
Simon Brøndum Jensen, UCN act2learn Erhverv, Projektleder

Digitalisering og it er levende og derfor bliver virksomheden aldrig
færdig med at tilpasse. Der er konstant brug for udvikling,
optimering og forbedringer. Hvilke muligheder og trusler skal man
have for øje.
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